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,I,apu
lv{tidürlükleriııcc. Sulh ı,e r\sliye Hııkuk lv{alıkelneleıiniıi
Kaclastro vc
k,ararlarıı-iııı infazı sırasındır döner sel,l]ıave iicı,eti iahsil ccliimesi gerektiği, aYrtOa ı'ergi, lıarç
ve beırzeri ıriali yüküniülüklerdeır ıırualiyet içereıı kanuır irükiiırılerinde "döırer Serma-vc
ücreti,, açıkca belirtilınecliği takdirde" ilgili kıırı.ıııı .vada kışilerıır diiırcr Seil]'ıılYc iicrctiırden
nıuaf tutulamayacağı Ni.

Öznrİ:

İlgı:

11ll0l2012 tarilıli ve 6940 sayıiı yaziırız

r- cÖnÜş soRuı,ı.ıı roııtJışux Özlı'rİ:

I)öırcr Serırraı,c

İşletıne

MıidüIlüğüırtin ilgicle kayıtlı yazısındıı. Vırkıtlar (ieııel Ir4üdi"irlriğtiııe bağlı Kütahya Bölge
Müdiirlüğünün 28l0912012 tarihli ve 3051 savılı }Itlz-ıslna verilecek cevap hakkında
Müşav irliğiırıizin görüşüırüı-ı hi di ri l nıcs i i steı ii lınekteil ir.
Kütahya Vakıflar I}öige Mtidiirlüğü'ı-ıün söz koııı-ısı.ı 1,tızısıııda ı]a tjzetle "Kütt-ılr1,6
Suih Hı-ıkrık Malrkeıncsii-ıiır 22101/2009 tarihli vc L,,.2008l889. K,2009/66 sayılı kararıırın taprı
-l"apu
sicilinde infazı sırasında ilgili
lVliidürliiği] tarafındaıi tapıı lrarcı ı,e döner serIııa\:e ticreti
talep edildiği belirtiierek, ı,ııal"ıken-ıc kararının intaz-ıırın zoruırlu oinıasıırıır yaııı sıra.5737
sayılı Vakıtlar Kanunın 77. N4adclesi Lıyarınca Vakıflar [iencl lVlüdürlüğiinı"in her tiirlü resim
ve harçtaır muaf olınası necieııiyle tapı,ı hiıı,cı r,e diine,r serına\/e iicretincieır nrual' tutrılrnası
gerekti ği" ifadc edilınekteciiı,.
]

ır- ÇÖnÜs is"ı'rypx ııiıriıvıiN ixcpı,rıvıpsi

vt ıınricnsi:

Döner Serııraye İşletnre Mridurlüğüı-ıce herhangi bir görtiş bildirilnıenıiştir.
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NUN. TUZ[JK

sayılı 'fapu Ve Kadastrcı Geırel Mlidtirlüğii

'feŞkilat ve Görevleri I{akkında Kaıırıırı,ın
8. ıııaıldesiırde clüzeırieırıiriştir.
Söz konusı"ı ıııadde de özetle; "Geırcl Müdürlıiğtiır, ürettiği her türlü tarıu, katiastro.
arita ve arsiv bilsi v
nduğu lıizmetlerden geli
mek üzere merkez
veya bölge müdi,irlükleri büııyesinde döııer sennaye işletıneleri kurabileceği.
I)öner sellnaye işietmeleriniıı vöıretiıni. tiıalil,g1 alerırlaı:ı. işleyişi. serınaye kaynakları.
her türiıi iciari ve ınaii işleıırleri ile gelirlerine ilişkin ı.ıstıl ve esasliırıır Mııliye Bakanlığının cla
görüŞü alınarak çıkartılacak yönetırrelikle belirleneceği" }ıükiinı altına aiıırınıştır
Bu hüknre dayanarak hazırlaıraıı ve 28187 sayılı ve 28.0 i .20 i 2 tarihli Rcsnıi
Gazete'de yal'ıınianarak yürürlüğe gireır'I'aprı ve Kadastro Genei N4üdürlüğü Döner Serınaye
İŞletınesi Yönetmeliği'nin "faaliyet alanları" başlıklı 4. IvIatiilesinin birİnci fıkrasinın
İb)
lıeııdincle "G
Müdü
üretilmis olan lıer t
u. kad
arita ve
fi-ıtoğraİi. arşiv bilgi ve be|geleri ile benzeri hizmctlerişquı4k". lrüknıüne yer verilmişİir.
AYnı Yönetnıeliğin f)öırer Serı,ııaye Işletııesiniıı gelirleriırin sayildığı 6. ına<,lclesinin
birinci flkrasının (a) bendinde "Genel Müdürlükçe üretilıniş <ılan lıe r türlü tapu, kadastro,
İrarita ve hava fotoğrafı, arşiv bilgi ve belgeleri ile sundıığu ıtiğcr hizınetlerden elde
edilen gelirleı'" İşletınc gelirleri aı,asıiıcla gösterilıniş. İşletnrc gİİlerlerinin sayıidığı 8.
nıaddesindc ise aslıırda Genei llı-itçe'deıi karşılaırıuası gereken pek
ç6i1 kaını: hiznretiırin
Döııer sernraye İşletmesince karşılanacağı lıüküıır aitına alınıırıştır
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'l'apu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Miişavirliği
Tqpu ve Kodos1
Aü'nı Yönetnıeliğin "ticrct tarifesiıriır belirleırnıesi" haslık]ı 29. ıııacldesiııde ise. ,'G",ılif""'i\4udijriijÖli
Mtidürlıikçe üretilen. sunulan, nrzıl rıe lriznretler veva yapılaır işierin nialiyetiı lıamnıadde.
malzeme, işçilik. yolluk, çeşitli işletırre ınasra{'1arı, anoıtisırran payları ve k6rdaıı
oluşturulıııası suretiyle maliyet fiyatlarıırın altıı-ıcia olırıaınası şanlyla al,ırı işi ve lrizınetleri
yapan kuruluşlardaki fiyat listeieri de göz önüırde tutularak İşletmc l\4üdtilliiğiıırce hazırlaııırıı
Licret tarifeieri. Yönetinı Kı-ulıIu kaıarı ile kcsiırleştiri]ir. Yiııretiı"ır Krırrılı: gerekli gördiiğii
değişiklikleri yapabilir." hüknrti yer alnraktaciır.
I]u hükünrlcre dayaııılarak Idiıreırıiz L)tjırt-ı,Serıııave lşletmesi \'önetinı Kuruiıı
tarafindan her yıl için hazırlanaıı ücrct tarif'esi ilc ıiiincr sernıa}-e ücreti alıırıp-alıırnıayacak
iŞieıırler iie bı"ı işleııılerden alııracıık ücret ırriktarı lrırkkıııda yasal ınevzuat çerçevesiırde
belirleıımektedir.
Bu Çerçevede, dava konusu işlemin tesis cdi]diği 20l2 yıIı içiır hazırlaııaıı ücret
tarifesinin i/A bölüınünde "Tapu ]ı4üdtirlükleriırce alııracak döırer sermave ücreti" hususu
düzenlerımiş olup Tapu Müdürlüğüııde yapılaır her işIeırr için "65.00 x yöresel katsayı"
formülti üzerindeır lresaplaıracak clöner serrntıyc ücretiniıı tahsi] ediieceği hükünı altıııa
alıırmıştır.

AYnı tarit-eniır B böitimünde de. "Sullr ve Asliye }-Iı-ıkıık lvlükemeleriııin kararlarııuıı
ini'azında kadastro lı4üdürlılkleriııce tescil bildirin-ıi ilrizenlenecek ise. kadastrcı
Mtldürlüğünce ınaktu 140.00.-]'L citjırer sernıavt] ticreli t;ıhsil edilir. Bu işleııı için Tapu
lı4üdıirlüğünce a,vrrca döırer sermaye ücreti aliıınıaz'' lriikııri_i buluırır-ıaktatlır.
Diğer taraftan, L9l0112002 tarihli ı,e 24(ı45 sayılı Llesııri Ciazete'de y,al,ııırlaırarak
yürürlüğe gireıı 4736 sayılı Kanunun 1. nraddesi ile;
"Genei bütçeye dahil daireler iie katına bıitçeli idarcler. burilara bağiı döııer serıııaı,eii
kuruluşlar, kanuırla kurulaır fonlar, kefiılet sandıkları. sr.ısyııi giivenlik kuruluşları, geııe1 r,e
katına bütçelerin traırsfer teıtipleriırden yardııır alaır kurı-ıluşlar. kamu iktisadi teşebbüsleri r.e
bağlı oılaklıkları ile müessescleri. i] özel idareleri ve belediı,eier ile bunlarıır kurduklari biılik.
müessese ve işletırieleı,, öze| btitçeli kuruluşlar. özelleştirıııeı işleıırleri taırıııırrlanıncaü,a kader.
24.II.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuııa tAbi kıırıilıışiar ve özel lrukuk hüküınlerine tAbi.
kanıunuıı çoğuırlı-ık lrissesiıre sahip o1dı-ığu kurı-ıli-ışlar. kiıınu banka ve kı_ırı.ıluşları ile bıınlara
bağiı iş yerleri ı'e diğer kaırru kuruın ve kuruluşlarıircıı tiıetileır n-ıal ve lıizmet bedellerinde
işletınecilik gereği yapılması gerekeu ticari iırdiı,inrier liariç irerlrangi bir kişi veva kuruıııir
ücretsiz veya indiriınli tarife uygulaırııaz. .
Bakanlar Kurulu birinci fıkra Iriikırrüııdeır ırruırl'tutulacıık kişi ı,eya kurumları tespit
etnleye yetkilidir.
.

Bu Kanunun yayımt tarılriirdeır öiıce tiçüıicü llkradzr be 1irtilen kaıruırlar dışinda; kanuır.
kanun hükmünde kararnaırıe. tiizük. yöııetmelik, Qeırelge ve 1ıeırzeri diieeı,ıie.vici işlenıler ile
diğer idari işlenılerle tesis edi]ıniş bııluıraı-ı ücrctsiz vel,ıı ind'rinıli tarife ı:l,gı_ilanmasırıa
3 1 l |21200 1 tarihiırden itibaren son verilir. " htikm ii geti ri lıni ştir.
söz konusu kanun lrükırıii uyariııca. bu kıınuırun 1. ırrııdde 3. fikrarsında beiirtilcn
kanı-ıniar dışında ve 4. fıkrasında beliıtilen Bakaıılar Krırıılrı karan olmadan hiçbir kişi y6da
kuıuma ücretsiz veya iırdiı,iıııli tarife rıvgulannrası 1ışi1.1-o tarihiırden itibaren müınküır
değildir.

lV- DEGERLENDiRMIi : Ciörüş korıusrı
n-Ievzuat lrükümleriyie birlikte değerleııdiı.ilnıesi
lı4ahkemesinin 2210112009 tarilıii ve E.2008/889. K
kararının ınfazı sırasıılda, Vakıf]ar Kiitahya Bölge
ödemesi gerektiği sonucuna varılıııştır. Şöyle ki,

eciilen oiayıı-ı yukarıda zikredilen
neticesiııde. Kütah.va Sulh i-Iukuk
2a09l66 sayılı kesiııleşııiş ı,ırahkeırre
Müdürliiğıince döner sernlaye ticretİ

Oncelikle dikkat edilnresi gerekeı"ı, Döırer Sermııye Yijrıetinr Kurı_ıluııuır işleın bazında
ner Sennaye iicreti alııracak-alıırırrayacak lrususları tespit etıne_ve yetkisi buluruı-ıersıııa
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karşin, döner seilnaye ücreti alıırııasırııı karar ı,erilen bir işleın de. kişi ya da ktıriııır bızıııdı
bir nruatiyet sağlamaya 1,etkisi lıulıını-ıradığı ]rıısusrıdur.
Dolayısıyia, n-iahkeııre kararlarıııın Idareırıizce ini-azıııııı gerçekIeştirilebiiııresı ıçin
belirleıren döner sennaye ücretiniır yatirılınası karara lıağlanclıktan sonra^ bu karıırlarıır
int'azıırı talep eden lierkesin bu ücreti ödemesi gerekir ki. bu anlaında Kütairya Vakıllar Bö}ge
Miidiirlüğüııe biı,rıırıafiyet sağiarıması Yönetııeiik hüktLıılcriıre a,vkırılık olustı"ır;ıcaktır.
İkiııci lıusus.4736 sayılı Kanıırı'uıı ınevctıciilrcticiir. l]una göre 4736 sayıiı Ki.ıı,ıuırı-ın 1ı-ıraddesi gereğiı-ıce, kaıırrı kurtiırr ve kıırulı_ışiarıırca üretilcır ır-ı:il ve l-ıizır-ıet beclelieriude
herhangi iıir kişi ı,e,va kuruııa ücretsiz ve iı-ıcliriıııli tarif|, ı_ıygulanan,ıayacağı lıiikıinı altııııı
alındığından ve Vakıllar Gene1 N,ltidürli.iğtiniiıı 1. ıı,ıacicle 1" 1jkra lrüknrünclen ıı,ırıııi tı,ıtı-ıln-ıası
hakkında Bakanlar Kurı-ıluırca alıım-ıış bir karar buluruıradığıııdan, irıf'azi isteırileır karar
karşıhğında geçerli Döırer Sermave Ücreti alııııırası gerektiği açıktır
Diğer yandan. Ki-itah},a Vakıt]ar Bölge Mtidürlüğijııce ıZM
maddesi gerekçe gösteri]erqk. Gene1 Müdürltiklerinin dönq
iddia edilnıekte ise de*b]L-y4§a_!n4ddçşırıın _ldal.,.u_Lr_u]_dğuct_§uılaye ücretiıri alııaş141
eti"
engçllq_bu:pıü_vplLur-Çgnlu_5Z3_7_§ayrlrJaşa.nın 77. ıııaddesinde "d
ıtadçsi vol<tur. VaaOe mel@
_hçı__tlulğ:ç!,g!. [eş_l]u- hgllve kirtılım payındad
if'adesini genis .v-oruuılayarak _'!!8!g!_§ç!nayç_.1ıçrg_iru_lje buj_ap§aııcla gör,pe inık6ııı da
voktur. Cüırkü eğer kaırlıır ko},ucu. bij.r,le bir mua{ ıy9l_düzç-iı]§!}qs]_p!u,.ıJaJ_ise. tıpkı 5]]f_
sayılı Yasa'ırıır 77. nıaddesiııde.q$qgu_gü! bu ınuafiyct kapsaınında kalactık her tııLl],_!r$
vükümlülüğü saynıa yoluyla belirleınekte r,e isn-ıen zikretnıektedir. .Dolayısıı,la ınadü

metninde zikredilme.ı,en bir nrali yükiimlülüğü mac|deyi genişleterek ınuafiyet
karısamında görnrek mümkün değildir.
Nitekim aşağıda ,ver ı,erileıı kanurı ı-ıradcieleriırde kanuır kovrıcıı tiırallııdaır "döırcr

serlnaye ücretiıri" isıneır zikrederek ınrıafiyet lrtiknııi getirildiği sarahaten giirülnıekte olııp,bu
lrusus yukarıda yapınış olduğumlız ııçıklanralarıır l,ıuktika u)/glıtı olduğuiru hiçbir kuşkul,a ı,er
bırakırlaks ızıır kanıtlaırıaktacl ır,

Örnek_l) 5403 sayılı 'I'ııprak Koı,uırıa ve Arıızi l(ullanınıı Kanuırunuıı Geçici
2.maddesi "Çiflçi kııyıt sisteır"ıi olı.ıştı,ırulmırsı irırrac,,ıyleı. İİgililerİır isteğİ üzeriı-ıe tarııır
arazileriniıı veraset intikiıl vc ciırs ıashihi işleırrleri içıır. \/craset İntikal Vergisi. taprı harcı.
döner sermaye ücreti ve her ttirlii vergi ve kesİırtiler bu Kiıırı.ıı-ıı-ııı yüriirİüğe girııesiırdeıi
itibaren iki yıliık süre içiırde al!]nınaz."
Örnek-2) 4697 sayılı Bazı Vcrgi Kanuırlııı,ınd:ı Değişiklik Yapı|nıasıııa Dair
Kaııun'un Geçici 2. maddesi "Çitİçilere _yapılaır doğruciaır gelir desteği ödeııreleri için kar'ıt
sistemi i,ıluştı.ıruhrrası amacı1,1a. ilgililerin isteği üzeriı-ıe gal,rinıeırkı"ıllere iiişkin olarak
verilecek kal,ıt ve belge örıreklcri için lapıı harcı. eğitiırre katl<ı pal,ı. iizel işleın vergısi ve
döner sermave iicreti 3Ieu4Z."
Örnek-3) 6001 sayılı Karayolları (}enel Mildiirlüğiinüıı 'I'eşkilıt Ve Görevleri
I{akkında Kanununuır l2.maddesinin iliinci fikrası "(iene1 Mtidürliikı bı-ı Kanun
kapsaıninclaki görevieri doiayısıyla yapacıığı işleınler _vciırıindeır, katı-ıra değer vergİsİ ve özel
tiiketim vergisi hariç, her ttirlü vergi. lcsiıı. harç r,e payclaıı, tapri ve kadastrcı İşleırrlerİndeıı
kaynaklanan lıer türlü diiner sermave ücretinden ınuaftır. Ancak, yargı harçlarınln Genel
Mi]dıiriüğüıı iiakhlığı nispetiırde karşi taraftırır tairsiliııe ilgili rnerciiırce karar verilir"

Örnek-4) 5411 sayılı [Jankacılık Kanuııu'nıın l40. nraddesinin üç ve diirdüncü
fikraları "Borçlu tarafiııclaıı ödeııııesi gerckerı talısi1 hıırcı dal-iil her türlü vergi. resim, lrarÇ
ve ınasrai]ar brı alaczrktan ı,ırahsup cdileınez. Bı.ı işlcııılercleır kayııaklırıraır döırer sernraye
ücreti ödenmez ve diğer kesintiler yapılı-ıraz.
Fon alacağına karşılık bir ırıalın iroır veyıı I"tııı baırkalaıı taraflırdaıl rızaclı ı'el'a icracn
satın aiınmasi hfllincle bu işlcmlcrie ilgiii ı_,ılarak l:ıraflarııi ödcıriekle yüktimiti olcirığu vergi.
resim. 1rarç ı,e döner sermave ücreti gibi nralİ vükümlülükler aranmaz"
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'op3"",,p^,[i.fi,""
Öte yandan, benzer bir düzenlemeye da,r,anarak (-5302 say,ıli 8. nıaddesi) idareınizdeH
muafiyet talebinde buluıraır İstaııbul İi Özel İdaresi tarafıırdan. bu talebiııiıı reddeı]ilinesi
ı-ıedeniyle İdaremiz aleyhine açılan davada Ankaı,a 7. Idare Mahlieıııesiırce verilen ()9l04l?009
tarihli ve E.2008/499. K.2009/446 sayılı karar ile dava yukarıdır 1,,er verileır gerekçeler ile
reddedilmiştir.
İIgi yazırla bahsi geçen tapu harcı ile ilgili hususa gelince; 5737 sal,ılı Kırnıınıın 77
inci maddesine göre Vakıflar Genel Müdürliiğü'nün iş ve işlemlerinde harçtan nruaf
olduğu konusunda tereddüt brılıınnramakla beraber, sol1ıut olayda. isiırı tashihine ilişkin
Mahkenre kararııı.ııı ]ehtarı rıe tapu kayıt maliklerinin (yani lelriıie tashilı ü,apılacak cılaır
şahsın) Vakıt'lar Genel Müdüriüğti değil özel şahıslar olduğu (her ıre kadırr dava vetki alınaırak
Vakıflar Genel lvlüdürlüğü tarafindaıı açılnıış ise de). yani lrarcıir gerçek yükıimlüsüııün
Vakıflar Genel Müdürlüğü değil tapu kayıt nialikleri cıliiuğu lrususu diktrçate alındığında,
döner sermaye ücretinin yanı slra taııu harcından da bir muafiyetin söz konusu
olmayacağı düşünülnrektedir.
Aırcak, btı konuda tereddridüır devaın etnıesi durununcla, vakıflar Geırel
Müdürlüğünce vergi resim ve harç konııları ile doğrudaıı ilgili olaır Maliye Bakanhğından
alınacak görüş doğrultusunda lrareket edilmesiniır, (N4aliye Bakanlığınca Lı)/gun görtilırresi
halinde tapu harcı alıırmayııbilir) ııygiın olacağı değerlendirilnıektedir.

SONUC

1Gerekçeleri yukanda aç.ıklaırdığı üzere. Kütahya Sulh Flukuk
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