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VERGĠ UYUġMAZLIKLARINA ĠLĠġKĠN DAVALARDA ĠLK ĠNCELEME VE 

ĠLK ĠNCELEME ÜZERĠNE VERĠLEN KARARLARIN HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

Türkiye‟de mali idare ile mükellef arasında cereyan eden vergi uyuĢmazlıkları, 

yargısal açıdan idari yargı düzeni içersinde özel olarak kurulmuĢ vergi mahkemeleri baĢta 

olmak üzere BĠM ve DanıĢtay eliyle çözüme kavuĢturulmaktadır. Yargılamanın yasallığı 

ilkesinin bir gereği olarak Ġdari Yargılama Usulü Kanunu hem genel görevli idare 

mahkemelerinde hem de özel görevli vergi mahkemelerinde uygulanmaktadır. Ancak vergi 

yargısına iliĢkin yapılan yargılamada, genel idari yargıya ait kural ve ilkelerin yanı sıra 

vergi hukukuna iliĢkin bazı usul ve esaslar da gözetilmektedir.  

Ġlk inceleme, idari yargılamanın ve haliyle vergi yargılamasının en temel usuli 

müesseselerinden biridir. Ġlk inceleme usule iliĢkin olmakla birlikte öze yönelik sonuçları 

da bulunmaktadır. Bu nedenle uygulamada, bir türev hak olan dava hakkının, esas hakkın 

tesisine engel olunacak Ģekilde sonuç doğurması durumu oluĢabilmektedir. Bu sakıncanın 

önüne geçilebilmesi ve idari yargılamaya iliĢkin kavramların vergi yargılamasına iliĢkin 

yansımalarının saptanması ve bu müessesenin vergi uyuĢmazlıkları özelinde ne gibi farklı 

durumlar ortaya çıkardığının tartıĢılması gerekmektedir. Konunun hem teorik hem de 

pratik boyutu bulunması nedeniyle çalıĢmamızda, doktrine iliĢkin açıklamalar ve 

uygulamaya iliĢkin yargı kararlarının incelenmesi ve analizi, yöntem olarak 

benimsenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde vergi yargılamasına konu olan vergi uyuĢmazlıkları ve 

bunlara karĢı açılan idari davaların niteliği incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde vergi 

uyuĢmazlıklarından kaynaklı açılan davalarda ilk inceleme hususları, vergi hukuku 

merkezli bir bakıĢla ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın son kısmında ise ilk inceleme üzerine 

verilen yargı kararlarının hukuki mahiyeti analiz edilmiĢtir. Böylece vergi 

uyuĢmazlıklarına karĢı açılan bir davanın türü ve buna iliĢkin yapılacak ilk incelemenin 

mahiyeti ve sonucunda verilen kararın niteliği ortaya konulmak istenmiĢtir. 

Anahtar Sözcükler:  Vergi Davaları, Vergisel ĠĢlemler, Vergi Yargılama Hukuku, 

Ġdari Yargılama Hukuku, Ġlk Ġnceleme, Ġlk Ġnceleme Konuları, Ġlk Ġnceleme Kararları. 
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FIRST EXAMINATION IN CASES AS TO TAX DISPUTES, AND LEGAL 

NATURE OF DECISIONS MADE UPON FIRST EXAMINATION 

The tax disputes between the fiscal administration and the taxpayer in Turkey are 

judicially solved in an administrative justice order by particularly privately established tax 

courts, regional administrative courts, and council of state. A necessity of the legality 

principal of the judgement, administrative jurisdiction procedures law is carried out both in 

the adminisitrative courts with normal authority and tax courts with special authority. 

However, ın a judgment made regarding the tax law, some procedures and principals 

regarding the tax law are also pursued along with the rules and principals in general 

administrative judgment. 

First examination is one of the most basic procedural organs of administrative 

judgment and naturally tax judgment.In addition to being related with the principals, it also 

includes consequences about the compendium. For this reason, there could emerge a 

situation that a right of suit, a derivative one, could be practiced in a way to pose a barrier 

in front of the fundemental rights.  It is a must that this event be averted and projections of 

concepts as to the administartive judgment over tha tax judgment be identified and what 

kind of different situations that this establishment could produce within the special context 

tax disputes be debated. 

Examination and analysis of the rulings related to the doctines and practices are 

adoptes as the method because the topic has both theoretical and practical aspects.  

In the first chapter of the work, the tax disputes  in tax judgments and the legal 

nature of the administrative suits claimed against them are examined. In the second 

chapter, first examination points in the suits claimed resulting from the tax disputes are 

dealt with the perspective of prioritizing the tax law. In the last chapter, the legal nature of 

the rulings made upon the first examinations is analyzed. Thus, it aims to manifest the type 

of an administrative suit claimed against tax disputes and the essence of the first 

examination regarding this situation and the nature of the decisions made. 

Keywords: Tax Suits, Taxational Processes, Law of Tax Judgment, Law of 

Administrative Judgment, First Examination, First Examination Topics, First Examination 

Decisions. 



ÖNSÖZ 

 Türkiye‟de vergi uyuĢmazlıklarının çözüme kavuĢturulması, esas olarak Vergi 

Hukuku, usul olarak Ġdare Hukuku, yargısal olarak da Ġdari Yargılama Hukukunun 

kesiĢtiği bir alanda çözüme kavuĢturulmaktadır. Buna bir de söz konusu hukuk dallarının 

etkileĢim halinde olduğu diğer hukuk dallarının (Medeni Hukuk, Medeni Yargılama 

Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku gibi) usul ve esasları dahil 

edilmesi halinde, ortaya çok karmaĢık ve büyük bir yapı çıkmaktadır. Bu karmaĢık yapıya 

Vergi Yargılama Hukuku demek iddialı olmanın ötesinde bir gereklilik ve aynı zamanda 

pratikte bir kolaylıktır.  

Vergi Yargılaması bu ayırıcı ve kapsayıcı özelliğine rağmen; hep Ġdari 

Yargılamanın gölgesinde kalmıĢtır. Vergi yargılamasında kullanılan birçok kurum aynı 

zamanda genel idari yargılamada da kullanılmaktadır. Ancak Vergi Yargılamasının, özü 

itibariyle idari yargılamadan farklı özellikler arz etmesi nedeniyle Ġdari Yargılama 

Hukukunda yer alan bazı müesseselerin bu bakıĢ açısıyla incelenmesini de gerekli 

kılmaktadır. Bu nedenle vergi uyuĢmazlıklarının çözümüne yönelik özellik arz eden 

kavram ve müesseseleri diğer alanlardan devĢirmek yerine,  disiplinler arası özelliği de 

dikkate alınarak vergi yargılamasının kendi usuli alt yapısını oluĢturma sürecine, 

uygulamayı ve teoriyi birleĢtirerek, bir katkı sağlamak için bu konu seçilmiĢtir.  

Vergi uyuĢmazlıklarının yargısal açıdan çözüme kavuĢturulmasının ilk aĢaması 

olan ilk inceleme ve ilk inceleme üzerine verilen kararların niteliği kanaatimizce, üzerinde 

durulması gereken usule iliĢkin ilk konudur. Dolayısıyla bu konu ekseninde idari yargı 

reformundan bu yana oluĢan teorik ve pratik birikimi bir arada incelemek ve bunu 

akademik bir çalıĢmaya dönüĢtürmek çalıĢmamızın baĢlıca gayesi olmuĢtur.  

Bu çerçevede, çalıĢma konusunu seçim aĢamasından sonlandırılmasına kadar beni 

yönlendirip cesaretlendiren saygı değer hocam ve tez danıĢmanım Prof. Dr. MEHMET 

YÜCE‟ye, doktora eğitimime baĢladığım andan beri kendisinden çok Ģey öğrendiğim Prof. 

Dr. ADNAN GERÇEK‟e; kendilerinden ders aldığım Uludağ Üniversitesi Ġktisadi Ġdari 

Bilimler Fakültesi Maliye Anabilim Dalı‟nın çok değerli hocalarına, gerek çalıĢmam 

esnasında gerekse diğer zamanlarda hukuki mütalaalarda bulunduğum ve birlikte görev 

yaptığım tüm yargı mensubu arkadaĢlarıma, son olarak arkadaĢım Dr. M.AKĠF 

BARDAKÇI‟ya ve Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi zabıt kâtibi ENGĠN DĠNÇ‟e çok teĢekkür 

ederim. 

Ayrıca; sadece bu çalıĢmada değil hayatımın her aĢamasında bana destek olan 

sevgili eĢim FATMA (KURT) SARIASLAN‟a, hayatımıza girdiği andan beri sevgisiyle 

bizi kuĢatan ve geçmiĢimi hatırlatıp gelecek için bana ilham veren kızım ZEYNEP AZRA 

SARIASLAN‟a, son olarak da karĢılaĢtıkları tüm imkânsızlıklara rağmen beni okutup 

bugünlere getiren ve kendilerine minnet borcum hiçbir zaman bitmeyecek olan sevgili 

annem CEVRĠYE (NECMĠYE) SARIASLAN ve sevgili babam DĠLAVER 

SARIASLAN‟a, son olarak Ģimdiye kadar beni hep onurlandırmıĢ olan çok değerli 

kardeĢlerim BÜLENT, MĠNE, PERVĠN ve KADĠR‟e sonsuz teĢekkür ederim. 

Ġstanbul - 2014       Osman SARIASLAN 



vi 

ĠÇĠNDEKĠLER 

ÖZET ................................................................................................................................... iii 

ABSTRACT ........................................................................................................................ iv 

ÖNSÖZ ................................................................................................................................. v 

ĠÇĠNDEKĠLER ................................................................................................................... vi 

KISALTMALAR ............................................................................................................... xv 

TABLOLAR ..................................................................................................................... xvii 

GĠRĠġ .................................................................................................................................... 1 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

VERGĠ UYUġMAZLIKLARINDAN KAYNAKLANAN DAVALARIN ĠDARĠ 

YARGILAMA HUKUKUNA ÖZGÜ DAVA TÜRLERĠNE GÖRE 

MAHĠYETĠ VE ĠLK ĠNCELEME 

1. ĠDARĠ YARGIDA DAVA TÜRLERĠ VE VERGĠ DAVALARININ

ĠNCELENMESĠ ................................................................................................................... 6 

1.1. İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ...................................................................... 11 

1.1.1. Ġptal Davası ........................................................................................................ 11 

1.1.2. Tam Yargı Davası .............................................................................................. 13 

1.1.3. Vergi Davası ....................................................................................................... 15 

1.1.3.1. Vergi Davalarının Tam Yargı Davası Olduğu GörüĢü ................................ 17 

1.1.3.2 Vergi Davalarının Ġptal Davası Olduğu GörüĢü ........................................... 18 

1.1.3.3. Vergi Davalarının Kendine Özgü Bir Dava Olduğu GörüĢü ....................... 19 

1.1.3.4. Vergi Davalarının Karma Dava Olduğu GörüĢü ......................................... 19 

1.2. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA KARŞI AÇILAN DAVALAR 
VE HUKUKİ NİTELİKLERİ ................................................................................. 23 

1.2.1. Tarh ĠĢlemine KarĢı Açılan Davalar .................................................................. 24 

1.2.1.1.  Vergi Ġncelemesi Sonucu Açılan Davalar .................................................. 32 

1.2.1.1.1. Ġnceleme Raporlarının Doğrudan Dava Konusu Edilmesi .................... 33 

1.2.1.1.2. Ġnceleme Raporuna Dayalı Tarhiyatlara KarĢı Açılan Davalar............. 38 

1.2.1.2. Takdir Komisyonu Kararı Uyarınca Yapılan Tarhiyatlar ............................ 42 

1.2.1.2.1. Takdir Komisyonlarının KuruluĢu ve Üyeleri....................................... 43 

1.2.1.2.2. Takdir Komisyonlarının Görevleri ........................................................ 45 



vii 

1.2.1.2.3. Takdir Komisyonlarının Yetkileri ......................................................... 46 

1.2.1.2.4. Takdir Komisyonlarının Kararları ......................................................... 47 

1.2.1.2.5. Takdir Komisyonlarına Sevk Halinde Duran ZamanaĢımı ................... 49 

1.2.1.2.6. Takdir Komisyonlarının Kararlarının Doğrudan Ġdari Davaya Konu 

Edilmesi ................................................................................................ 50 

1.2.1.2.7. Takdir Komisyonu Kararlarına Dayalı Olarak Yapılan Tarh ĠĢlemine 

KarĢı Açılan Davalar ............................................................................ 52 

1.2.2. Tahakkuka KarĢı Açılan Davalar ....................................................................... 53 

1.2.2.1. Sadece Tahakkukun Ġptali Ġstemiyle Açılan Davalar .................................. 55 

1.2.2.1.1. Beyan Üzerine Yapılan Tahakkuka KarĢı Açılan Davalar .................... 56 

1.2.2.1.1.1. Normal Beyan Üzerine Tahakkuk Eden Vergilere KarĢı Açılan 

Davalar ........................................................................................... 57 

1.2.2.1.1.2. Ġhtirazı Kayıtla Beyan Üzerine Tahakkuk Eden Vergilere KarĢı 

Açılan Davalar ............................................................................... 58 

1.2.2.1.2 Kendiliğinden Tahakkuk Eden Vergilere KarĢı Açılan Davalar ............ 59 

1.2.2.2. Tahakkukun Ġptali ile Ödenen Tutarın (Faizi ile Birlikte) 

Ġadesi Ġstemiyle Açılan Davalar ................................................................... 60 

1.2.3. Tahsile Yönelik ĠĢlemlere KarĢı Açılan Davalar ............................................... 60 

1.2.3.1. Vergi Alacağının Korunmasına Yönelik ĠĢlemler ve Bunlara 

KarĢı Açılan Davalar.................................................................................... 62 

1.2.3.1.1. Teminat Ġsteme ĠĢlemi ........................................................................... 63 

1.2.3.1.2. Ġhtiyati Haciz ĠĢlemi .............................................................................. 64 

1.2.3.1.3. Ġhtiyati Tahakkuk ĠĢlemi ....................................................................... 65 

1.2.3.2. Vergi Alacağının Cebren Tahsiline Yönelik ĠĢlemler ................................. 67 

1.2.3.2.1. Ödeme Emri .......................................................................................... 68 

1.2.3.2.2. Haciz ĠĢlemi ........................................................................................... 69 

1.2.3.2.3. SatıĢ ĠĢlemi ............................................................................................ 72 

1.2.4. Ġdari BaĢvuru Üzerine Açılan Davalar ............................................................... 75 

1.2.4.1. Ġdareden ĠĢlem Tesis Etmesini Ġsteme ya da ĠYUK 10. Madde .................. 75 

1.2.4.2. Ġdari UyuĢmazlığa Ġdari Çözüm veya ĠYUK 11. Madde ............................. 78 

1.2.4.3. Vergi Usul Kanuna Göre Düzeltme ve ġikâyet BaĢvurusu ......................... 81 

1.2.4.4. Gümrük Kanunun 242. Maddesine Göre Yapılan Ġtiraz BaĢvurusu ............ 84 

1.2.4.5. Gümrük Kanunun 211. Maddesine Göre Yapılan BaĢvuru ......................... 86 

1.2.4.6. Gümrük Kanunun 6. Maddesi Uyarınca Yapılan BaĢvuru .......................... 87 



viii 

2. ĠDARĠ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DÜZENLENEN

ĠLK ĠNCELEME VE ĠLK ĠNCELEMENĠN BENZER KAVRAMLARLA 

KARġILAġTIRILMASI ................................................................................................... 88 

2.1. İLK İNCELEME MÜESSESESİ... .......................................................................... 88 

2.1.1. Ġlk Ġnceleme Usulünün Tarihsel Seyri ................................................................ 90 

2.1.2. Ġlk Ġncelemenin Temel ĠĢlevi ............................................................................. 91 

2.2. İLK İNCELEMENİN BENZER KURUM VE KAVRAMLARLA 
TARTIŞILMASI ....................................................................................................... 92 

2.2.1. Adli Yargı Hukuk Yargılamasında Yer Alan Dava ġartları 

Ġlk Ġtirazlar ve Ön Ġnceleme ................................................................................ 93 

2.2.1.1. Dava ġartları ve Ġlk Ġnceleme ...................................................................... 93 

2.2.1.2. Ġlk Ġtirazlar ve Ġlk Ġnceleme ......................................................................... 94 

2.2.1.3. Ön Ġnceleme ve Ġlk Ġnceleme ....................................................................... 96 

2.2.2. Anayasa Mahkemesince Yapılan Kabul Edilebilirlik Ġncelenmesi ve Ġlk 

Ġnceleme .............................................................................................................. 98 

2.2.3. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesince Yapılan Kabul Edilebilirlik 

Ġncelenmesi ve Ġlk Ġnceleme ............................................................................. 101 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

VERGĠ UYUġMAZLIKLARINA ĠLĠġKĠN DAVALARDA ĠLK 

ĠNCELEME KONULARI 

1. VERGĠ YARGILAMASINDA ĠLK ĠNCELEME KONULARI ............................. 104

1.1. MAHKEME SAFHASINA İLİŞKİN İLK İNCELEME KONULARI ................. 109 

1.1.1. Görev ................................................................................................................ 109 

1.1.1.1 Genel Olarak ............................................................................................... 109 

1.1.1.2. Vergi UyuĢmazlıklarında Görev ................................................................ 117 

1.1.1.2.1. Genel Bütçeye, Ġl Özel Ġdareleri, Belediye ve Köylere Ait Vergi, 

Resim ve Harçlar Ġle Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam Ve 

Cezaları Ġle Tarifelere ĠliĢkin Davalar ................................................ 119 

1.1.1.2.2. Genel Bütçeye, Ġl Özel Ġdareleri, Belediye ve Köylere Ait Vergi, 

Resim ve Harçlar Ġle Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam ve 

Cezaları Ġle Tarifelere ĠliĢkin Konulardan Kaynaklı 6183 Sayılı 

Kanunun Uygulanmasından Doğan Davalar ...................................... 122 

1.1.1.2.3. Kanunlarla Verilen Diğer ĠĢler ............................................................ 123 

1.1.1.2.4. Vergisel Boyutu Olan Ġdari ĠĢlemler ve Tam Yargı Davaları ............. 123 

1.1.2. Yetki ................................................................................................................. 126 



ix 

1.1.2.1 Genel Olarak ............................................................................................... 126 

1.1.2.2. Vergi UyuĢmazlıklarında Yetki ................................................................. 127 

2.1.2.2.1 Tarh, Tahakkuk ve Ceza Kesme ĠĢlemlerinde Yetki ............................ 129 

1.1.2.2.2. Gümrük Kanuna Göre Yapılan Vergisel ĠĢlemler ile 

Düzeltme ġikâyet BaĢvurularında Yetki ............................................. 131 

1.1.2.2.3. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 

Uygulamalarında Yetki ....................................................................... 132 

1.1.2.2.4. Diğer UyuĢmazlıklarda Dava Konusu ĠĢlemi Yapan .......................... 133 

1.1.3. Ġdari Merci Tecavüzü ....................................................................................... 134 

1.1.3.1. Genel Olarak .............................................................................................. 134 

1.1.3.2 Vergi Usul Kanunundan Kaynaklı OluĢması Muhtemel Ġdari Merci 

Tecavüzü .................................................................................................... 135 

1.1.3.3. Gümrük Kanunundan Kaynaklı OluĢması Muhtemel Ġdari 

Merci Tecavüzü ......................................................................................... 140 

1.1.3.4. Ġdari Yargılama Usulü Kanunundan Kaynaklı OluĢması 

Muhtemel Ġdari Merci Tecavüzü ............................................................... 142 

1.1.4 Ehliyet ............................................................................................................... 145 

1.1.4.1. Genel Olarak .............................................................................................. 145 

1.1.4.3.2.1. Fiil Ehliyetinin Ġçeriği .................................................................. 149 

1.1.4.3.2.2. Fiil Ehliyetine Göre KiĢiler .......................................................... 150 

1.1.5. Ġdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken 

Bir ĠĢlem Olup Olmadığı .................................................................................. 167 

1.1.5.3.1.1. Kesin Olmayan Vergisel ĠĢlemler ................................................ 174 

1.1.5.3.1.1.1. Hazırlık ĠĢlemleri ................................................................... 174 

1.1.5.3.1.1.1.1. Vergi Ġnceleme Raporları ................................................ 175 

1.1.5.3.1.1.1.2. Takdir Komisyonu Kararları ........................................... 176 

1.1.5.3.1.1.1.2. Ġdarenin Ġç ĠĢleyiĢine ĠliĢkin ĠĢlemler ............................. 178 

1.1.5.3.1.2. Yürütülebilir Olmayan ĠĢlemler ................................................... 178 

1.1.5.3.1.2.1. Tebligat ĠĢlemleri ................................................................... 179 

1.1.5.3.1.2.2. Özelgeler ................................................................................ 180 

1.1.5.3.1.2.3. Borç Dökümü Belgesi ........................................................... 182 

1.1.5.3.1.2.4. GörüĢme Mektubu ................................................................. 182 

1.1.5.3.1.2.5. Beyana Çağrı Yazısı/Mektubu............................................... 183 

1.1.5.2.2. Vergilendirmeye ĠliĢkin Kesin Ve Yürütülmesi Gereken 

Nitelikte Olan ĠĢlemler ........................................................................ 184 

1.1.6. Süre AĢımı veya Davanın Süresinde Açılması ................................................ 185 



x 

 

1.1.6.1. Genel Olarak Süre ..................................................................................... 186 

1.1.6.2. Dava Açma Süresi ..................................................................................... 187 

1.1.6.2.1. Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği ................................................ 188 

1.1.6.3. Ġlk Ġnceleme ve Süre .................................................................................. 190 

1.1.6.3.1. Vergi UyuĢmazlıklarında Genel Dava Açma Süresi ........................... 192 

1.1.6.3.2. Vergi UyuĢmazlıklarında Özel Dava Açma Süreleri .......................... 194 

1.1.6.3.2.1. Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Yedi Gün Olan  

ĠĢlemler ........................................................................................ 195 

1.1.6.3.2.2. Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi (Eskiden)  

OnbeĢ Gün Olan ĠĢlemler ............................................................ 199 

1.1.6.3.2.3. Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresinin AltmıĢ  

Gün Olduğu Haller ...................................................................... 200 

1.1.6.3.3. Adli Tatilin Dava Açma Sürelerine Etkisi .......................................... 203 

1.1.6.3.4. Mali Tatilin Dava Açma Sürelerine Etkisi .......................................... 205 

1.1.6.3.5. Üst Makamlara BaĢvurmanın (ĠYUK‟un 11. Maddesinin)  

Dava Açma Sürelerine Etkisi .............................................................. 207 

1.1.6.3.6. Kamu Denetçiliğine (Ombudsmana) Yapılan BaĢvurusunun  

Dava Açma Süresine Etkisi ................................................................ 209 

1.1.6.3.7. Görevli Olmayan Yargı Yerlerine BaĢvurmanın (ĠYUK‟un 9. 

Maddesinin) Dava Açma Sürelerine Etkisi ........................................ 212 

1.1.6.3.8. Dilekçe Ret Kararları Üzerine Davanın Yenilenmesinde Süre ........... 213 

1.1.7. Husumet ........................................................................................................... 214 

1.1.7.1. Genel Olarak .............................................................................................. 214 

1.1.7.2. Ġptal Davalarında Husumet ........................................................................ 215 

1.1.7.3. Tam Yargı Davalarında Husumet .............................................................. 218 

1.1.7.4. Vergi UyuĢmazlıklarına ĠliĢkin Davalarda Husumet ................................. 219 

1.1.7.4.1. Takdir Komisyonları ........................................................................... 221 

1.1.7.4.2. Vergi Dairesi BaĢkanlıkları ................................................................. 223 

1.1.7.4.3. Gümrük Müdürlükleri ve Gümrük Bölge Müdürlükleri ..................... 225 

1.1.8. Dava Dilekçesinin 2577 Sayılı ĠYUK‟un 3. Maddesine Uygun  

Olup Olmadığı: ġekle ĠliĢkin Kurallar .............................................................. 227 

1.1.8.1. Genel Olarak .............................................................................................. 227 

1.1.8.2. Dava Dilekçesinin ĠYUK‟un 3. Maddesine Uygun Olup Olmadığı .......... 228 

1.1.8.2.1. Dilekçelerin DanıĢtay, Ġdare ve Vergi Mahkemelerine  

Hitaplı Olması Gereği ......................................................................... 229 



xi 

1.1.8.2.2. Dilekçede Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin 

Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adresleri Ġle Gerçek KiĢilere Ait 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının Bulunması Gereği .......... 230 

1.1.8.2.3. Dilekçede Davanın Konusunun, Sebeplerinin ve Dayandığı 

Delillerin Gösterilmesi Gereği ............................................................ 232 

1.1.8.2.4. Dilekçede Davaya Konu Edilen Ġdari ĠĢlemin Yazılı Bildirim 

Tarihinin Gösterilmesi Gereği ............................................................ 234 

1.1.8.2.5. Vergi, Resim, Harç, Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam Ve 

Cezalarına ĠliĢkin Davalarla Tam Yargı Davalarında UyuĢmazlık 

Konusu Miktarın Gösterilmesi Zorunluluğu....................................... 235 

1.1.8.2.6. Vergi Davalarında Davanın Ġlgili Bulunduğu Verginin veya Vergi 

Cezasının Nevi ve Yılı, Tebliğ Edilen Ġhbarnamenin Tarihi ve 

Numarası ve Varsa Mükellef Hesap Numarası ................................... 236 

1.1.8.2.7. Dava Dilekçesine Dava Konusu Kararın ve Belgelerin Asılları 

veya Örnekleri Eklenmesi ve Dilekçeler ile Bunlara Ekli Evrakın 

Örneklerinin KarĢı Taraf Sayısından Bir Fazla Olması Gereği .......... 238 

1.1.8.3. Dava Dilekçesinin Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 5. 

Maddesine Uygun Olup Olmadığının Ġncelenmesi.................................... 239 

1.1.8.3.1. Birden Fazla ĠĢleme KarĢı Tek Davanın Açılabilmesi ........................ 239 

1.1.8.3.1.2. ĠĢlemlerin Hukuki Yönden Bağlı Olması ..................................... 241 

1.1.8.3.1.3. Sebep Sonuç ĠliĢkisi ..................................................................... 242 

1.1.8.3.2. Birden Fazla KiĢinin Bir Ġdari Dava Açabilmesi ................................ 244 

1.1.8.2.2.1. Davacıların Hak veya Menfaatlerinde ĠĢtirak Bulunması ............ 246 

1.1.8.3.2.2. Davaya Yol Açan Maddi Olay veya Hukuki Sebeplerin 

Aynı Olması ................................................................................. 247 

2. KANUN YOLU AġAMALARINDA YAPILAN ĠLK ĠNCELEME ....................... 248

2.1. KANUN YOLU BAŞVURULARI ........................................................................ 248 

2.1.1. Olağan Kanun Yolları ...................................................................................... 249 

2.1.1.1. Ġtiraz ........................................................................................................... 249 

2.1.1.2. Temyiz ....................................................................................................... 252 

2.1.1.3. Karar Düzeltme .......................................................................................... 254 

2.1.2. Olağanüstü Kanun Yolları ................................................................................ 256 

2.1.2.1. Kanun Yararına Bozma ............................................................................. 256 

2.1.2.2. Yargılanmanın Yenilenmesi ...................................................................... 257 

2.1.3. Kanun Yolu BaĢvuruları Ve “Ġlk Ġnceleme” .................................................... 259 

2.1.3.1. Genel Olarak .............................................................................................. 259 

2.1.3.2. Kanun Yolu BaĢvurusunun Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 3. 

Maddesine Uygun Olup Olmadığı ............................................................. 261 



xii 

2.1.3.3. Kanunyolu BaĢvurusunun Yasal Süreleri Ġçerisinde Kanunda Belirtilen 

Yerlere Sunulup Sunulmadığı .................................................................... 263 

2.1.3.4. Kanun Yolu BaĢvurusu Ġçin Gerekli Harç Ve Giderlerinin Ödenip 

Ödenmediğinin Ġncelenmesi ...................................................................... 265 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ĠLK ĠNCELEME ÜZERĠNE VERĠLEN KARARLAR VE 

BUNLARIN HUKUKĠ NĠTELĠKLERĠ 

1. YARGILAMA ĠġLEMĠ OLARAK KARAR VE KARAR TÜRLERĠ .................. 267

2. MAHKEME SAFHASINDA VERĠLEN ĠLK ĠNCELEME KARARLARI .......... 269

2.1. GÖREVE İLİŞKİN VERİLEN KARARLAR VE HUKUKİ NİTELİKLERİ....... 270 

2.1.1. Genel Olarak .................................................................................................... 270 

2.1.2. Görev Ret-Adli Yargı Kararı (Görevsizlik Kararı) .......................................... 271 

2.1.2.1. Görev Ret-Adli Yargı (Görevsizlik) Kararının Hukuki Niteliği ............... 272 

2.1.3. Görevlilik Kararı .............................................................................................. 276 

2.1.3.1. Görevlilik Kararının Hukuki Niteliği ........................................................ 277 

2.1.4. Görev Ret-Ġdare Mahkemesine Gönderme Kararı ........................................... 280 

2.1.4.1. Görev Ret-Ġdare Mahkemesine Gönderme Kararının Hukuki Niteliği ..... 282 

2.1.5. Görev Ret-DanıĢtaya Gönderme Kararı ve Hukuki Niteliği ............................ 284 

2.1.6. Görev Ret-Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi Ġçin Dava Dosyasının BĠM veya 

DanıĢtay‟a Gönderilmesi Kararı ....................................................................... 284 

2.1.6.1. Görev Ret-Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi Ġçin Dava Dosyasının BĠM 

veya DanıĢtay‟a Gönderilmesi Kararının Hukuki Niteliği ........................ 285 

2.2. YETKİYE İLİŞKİN KARARLAR VE HUKUKİ NİTELİKLERİ...... ................. 286 

2.2.1. Genel Olarak .................................................................................................... 286 

2.2.2. Yetki Ret Gönderme Kararı (Yetkisizlik Kararı) ............................................. 287 

2.2.2.1. Yetki Ret Gönderme Kararının Hukuki Niteliği ....................................... 288 

2.2.3. Yetki Ret-Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Ġçin Dosyanın BĠM veya 

DanıĢtay‟a Gönderilmesi Kararı ....................................................................... 288 

2.2.3.1 Yetki Ret-Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Ġçin Dosyanın BĠM veya 

DanıĢtay‟a Gönderilmesi Kararının Hukuki Niteliği ................................. 290 

2.3. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ NEDENİYLE VERİLEN MERCİNE TEVDİ 
KARARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ.. ...................................................................... 291 

2.3.1. Genel Olarak .................................................................................................... 291 

2.3.2. Ġdari Merci Tecavüzü Nedeniyle Mercine Tevdi Kararı .................................. 291 



xiii 

2.3.2.1. Mercine Tevdi Kararının Hukuki Niteliği ................................................. 294 

2.4. EHLİYET RET KARARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ..... ........................................ 295 

2.4.1. Genel Olarak .................................................................................................... 295 

2.4.2. Ehliyete Ret Kararı ........................................................................................... 296 

2.4.3. Ehliyet Ret Kararının Hukuki Niteliği ............................................................. 299 

2.4.3.1. Objektif Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Verilen Ehliyet Ret Kararları ......... 300 

2.4.3.2. Sübjektif Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Verilen Ehliyet Ret Kararları ........ 301 

2.5. İDARİ DAVAYA KONU OLACAK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN 
İŞLEM YOKLUĞU NEDENİYLE VERĠLEN “RET” YA DA 
“İNCELENMEKSİZİN RET” KARARI ............................................................ 302 

2.5.1. Genel Olarak .................................................................................................... 302 

2.5.2. Ret ve Ġncelenmeksizin Ret Kararı .................................................................. 305 

2.5.3. Kesin ve Yürütülebilir ĠĢlem Olmadığından Bahisle Verilen 

Ġncelenmeksizin Ret veya Ret Kararının Hukuki Niteliği ................................ 305 

2.6. SÜRE AŞIMI NEDENİYLE VERİLEN SÜRE RET KARARI 
VE HUKUKİ NİTELİĞİ.......................................................................................... 306 

2.6.1. Genel Olarak .................................................................................................... 306 

2.6.2. Süre Ret Kararı ................................................................................................. 308 

2.6.3. Süre Ret Kararının Hukuki Niteliği ................................................................. 309 

2.7. HASIM DÜZELTME KARARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ ................................... 312 

2.7.1. Genel Olarak .................................................................................................... 312 

2.7.2. Hasım Düzeltme Kararı .................................................................................... 313 

2.7.3. Hasım Düzeltme Kararının Hukuki Niteliği .................................................... 315 

2.8. DİLEKÇE RET KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİKLERİ...... ....................... 318 

2.8.1. Genel Olarak .................................................................................................... 318 

2.8.2. ĠYUK‟un 3. Maddesine Aykırılıktan Verilen Dilekçe Ret Kararı ................... 319 

2.8.2.1. ĠYUK‟un 3. Maddesine Aykırılıktan Verilen Dilekçe Ret 

Kararının Hukuki Niteliği .......................................................................... 321 

2.8.3. ĠYUK‟un 5. Maddesine Aykırılıktan Verilen Dilekçe Ret Kararı ................... 324 

2.8.3.1. ĠYUK‟un 5. Maddesine Aykırılıktan Verilen Dilekçe Ret 

Kararının Niteliği ....................................................................................... 326 

2.8.4. Davanın Avukat Olmayan Vekil Tarafından Açılması Halinde 

Verilen Dilekçe Ret Kararı ............................................................................... 327 

2.8.5. Dilekçe Ret Karaları Üzerine Aynı YanlıĢlıktan Ötürü Verilen 

Dava Ret Kararı ................................................................................................ 329 



xiv 

3. KANUNYOLU AġAMALARINDA VERĠLEN “ĠLK ĠNCELEME”

KARARLARI VE HUKUKĠ NĠTELĠKLERĠ .............................................................. 335 

3.1. TEMYİZ, İTİRAZ VE KARAR DÜZELTMEYE İLİŞKİN 
OLARAK “İLK İNCELEME” .............................................................................. 335 

3.1.1. Eksikliğin Tamamlattırılması (Temyiz/Ġtiraz/KD Dilekçe Ret) Kararı ........... 336 

3.1.1.1. Eksikliğin Tamamlattırılması Kararının Hukuki Niteliği .......................... 337 

3.1.2. Temyiz/Ġtiraz Ġsteminde BulunulmamıĢ Sayılmasına Kararı ........................... 338 

3.1.2.1. Temyiz/Ġtiraz Ġsteminde BulunulmamıĢ Sayılmasına ĠliĢkin 

Kararın Hukuki Niteliği ............................................................................. 339 

3.1.3.  Temyiz/Ġtiraz EdilmemiĢ Sayılmasına Kararı ................................................. 340 

3.1.3.1.Temyiz/Ġtiraz EdilmemiĢ Sayılmasına Kararının Hukuki Niteliği ............. 341 

3.1.4. Kanunyolu Süre Ret Kararı (Temyiz/Ġtiraz/Karar Düzeltme 

Süre Ret Kararı) ................................................................................................ 341 

3.1.4.1. Kanun Yolu AĢamasında Verilen Süre Ret Kararının Hukuki Niteliği..... 343 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ ................................................................................. 345 

KAYNAKLAR ................................................................................................................. 356 

ÖZGEÇMĠġ ..................................................................................................................... 375 



xv 

 

KISALTMALAR 

  

a.g.e. Adı Geçen Eser 

a.g.m. Adı Geçen Makale 

A.Ü. Ankara Üniversitesi 

AATUHK Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 

AĠHM Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi 

AĠHS Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi 

AYM Anayasa Mahkemesi 

b. Baskı 

BGK Belediye Gelirleri Kanunu 

BĠM  Bölge Ġdare Mahkemesi 

BĠMĠVMKGHK Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin KuruluĢu ve Görevleri Hakkında Kanun 

Bkz. Bakınız 

C.  Cilt 

DV Damga Vergisi 

DVK Damga Vergisi Kanunu 

E: Esas Numarası 

EVK Emlak Vergisi Kanunu 

GVK Gelir Vergisi Kanunu 

HK Harçlar Kanunu 

HMK Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

HMUK Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu 

HSYK Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

ĠĠBF Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

ĠÜHFM Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 

ĠYUK  Ġdari Yargılama Usulü Kanunu 

K. Kanun 

K: Karar Numarası 

KD Karar Düzeltme 

KDV Katma Değer Vergisi 

KHK Kanun Hükmünde Kararname 

KVK Kurumlar Vergisi Kanunu 



xvi 

 

md. Madde 

MTVK Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanunu 

No  Numara 

ÖTV Özel Tüketim Vergisi 

S. Sayı 

s. Sayfa 

SM Serbest Muhasebeci 

SMMM Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir 

ss. Sayfadan sayfaya 

TBB Türkiye Barolar Birliği 

TMK Türk Medeni Kanunu 

UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi 

vb. Ve benzeri 

vd. Ve devamı 

VDDK Vergi Dava Daireleri Kurulu 

VĠVK Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanunu 

vs. Vesaire 

VUK Vergi Usul Kanunu 

Y. Yıl 

YMM Yeminli Mali MüĢavir 

YSK Yüksek Seçim Kurulu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

TABLOLAR 

Tablo-1: Ġlk Ġnceleme Konuları ve Usulü ………………………………….. 108 

Tablo-2: Ġlk Ġnceleme Üzerine Verilen Kararlar ve Hukuki Nitelikleri …  334 

Tablo-3: Kanun Yolu AĢamasında Ġlk Ġnceleme …………………………… 344 



GĠRĠġ 

 

Modern devletin en önemli egemenlik göstergelerinden biri de vergi alma (ya da 

toplama) yetki ve meĢruiyetidir. Vergi ise tanım olarak, güce dayanan, karĢılığı olmayan 

ve devlet giderleri için alınan para veya değerdir. Vergi, devletin kiĢi ve kiĢilerden 

müteĢekkil organizasyonların gelir, harcama ve servetleri üzerinden alınmaktadır. Vergi, 

kiĢi veya kiĢi organizasyonlarından devlete karĢılıksız bir kaynak aktarımının teknik adıdır. 

Bu kapsamda vergi egemen bir devletin hakkı olarak meĢru bir zemine dayanmaktaysa da, 

aynı zamanda kiĢilerin mülkiyet hakkı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

Böylece verginin, biri “devletin hakkı” diğeri de devletin imtina etmesi gereken negatif 

statü hakların baĢında gelen “mülkiyet hakkı” olmak üzere iki kırmızı çizgisi 

bulunmaktadır. Vergi, bu iki kırmızı çizgi arasında çok hassas bir denge üzerine inĢa 

edilmektedir. Ne devlet hakkını önceleyen ağır vergi yükü ne de mülkiyet hakkını 

önceleyen vergisiz ve devletsiz bir düzen kabul edilemez. Bu nedenle vergi, devlet kavramı 

ile birlikte hep var olmuĢ modern devletin Ģekillenmesinde ve anayasa hukukunun 

geliĢmesinde önemli bir görev üstlenmiĢtir. 

Modern anayasaların en temel ilkesi, ilk anayasal metinlerde de olduğu gibi 

verginin kanuniliği ilkesidir. Bu ilkenin doğuĢu yukarıda da ifade edildiği üzere vergi 

kavramının üzerine oturduğu hassas dengedir. Bu nedenle devletlerin vergilendirme 

yetkileri, devletlerin yetkilerini belirleyen üst bir mutabakat belgesi olan anayasalarda, 

özellikle belirlenmiĢ ve en üst hukuki koruma olarak kabul edilen “temsilsiz vergi olmaz” 

ve haliyle “vergide kanunilik” ilkesi benimsenmiĢtir. Dolayısıyla günümüz çağdaĢ vergi 

hukukuna egemen olan ilk ve en temel ilke vergide kanunilik ilkesidir. Bu ilke sadece 

maddi hukuka iliĢkin kuralların kanunla konulup kanunla kaldırılmasını gerekli kılmaz; 

aynı zamanda usule iliĢkin kuralların da kanunla düzenlenmesini gerekli kılar. 

Bu kapsamda kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak Türk Vergi Hukuku, usuli 

anlamda yakın iliĢkiler içinde olduğu Türk Ġdare Hukuku‟na nazaran kendine has özel usul 

yasası bulunan bir alana sahiptir. Bu da sadece verginin esasına iliĢkin hususların değil, 

vergilendirmede kullanılacak usullerin de kanunla düzenlenmiĢ olması anlamına 

gelmektedir. ġüphesiz, bu, hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkleri açısından da gerekli bir 

durumdur. 
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Vergilendirme usul ve esaslarının kanunla belirlenmiĢ olmasının bir diğer sonucu 

da belirliliktir. Yani idarenin vergilendirme sürecinin hangi aĢamasında nasıl bir iĢlem 

yapacağı kanunda düzenlenmiĢ olduğundan herkes tarafından bilinmektedir, belirgindir. 

Bununa birlikte bu iĢlemlerin yarattığı hukuki sonuçlar da olaya özgü değiĢiklik arz etseler 

de belirlilik arz etmektedir. Nitekim vergi usul hukukunda yer alan belirlilik, vergi 

hukukundaki genel süreci kısa kavramlarla anlatma imkânı sağlamaktadır. Bu da en bilinen 

kullanımıyla verginin “dört T”sini oluĢturmaktadır. Bunlar sırasıyla Tarh, Tebliğ, 

Tahakkuk ve Tahsildir.  

Vergilendirmenin bu temel aĢmalarına (tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil) iliĢkin 

iĢlemlerden kiĢi ile idare arasında çıkması muhtemel vergi uyuĢmazlıkları da yine anılan 

ilkenin bir sonucu olarak belirlidir. Yani hangi iĢleme karĢı hangi davanın nerede açılması 

gerektiği bellidir. Hatta vergi usulü, bu belirginlik üzerine kuruludur ve idari süreç ile 

yargısal süreç iç içedir. Örneğin re‟sen tarh iĢleminin tebliği üzerine otuz günlük süre hem 

tahakkuk için gerekli süre hem de dava açma süresi olarak belirlenmiĢtir. 

Vergilendirme iĢlemlerinden kaynaklı uyuĢmazlıklar idari yargı düzeni içinde özel 

görevli mahkemeler olan vergi mahkemeleri ve onun üst derece kuruluĢları olan Bölge 

Ġdare Mahkemesi ve DanıĢtay eliyle çözümlenmektedir. Yani vergi yargılaması, genel idari 

yargılama içerisinde tanzim edilmiĢtir. Ġdari Yargılama Hukuku da, tıpkı diğer hukuk 

düzenlerinde olduğu gibi yargılama hukukunun en temel ilkesi olan kanunilik ilkesi 

ekseninde bir usul yasasına tabidir. Bu yasa 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunudur. 

Böylece devletin idare aygıtı ile kiĢiler arasında, idari iĢleyiĢ veya iĢlemeyiĢinden kaynaklı 

idari uyuĢmazlıklar, bu Kanun ekseninde yapılacak yargılama sonucunda verilen kararlar 

ile çözüme kavuĢturulmaktadır.  

Ancak yukarıda kısaca ifade edilmeye çalıĢıldığı gibi kendine has özellikleri ve 

hassas dengeleri olan vergi hukukunun iĢlemlerinin, genel bir kabulle Ġdari Yargılama 

Hukuku ekseninde çözüme kavuĢturulması durumu, hem uygulamada hem de teoride bazı 

yetersizliklerin veya daha doğru bir ifadeyle uyumsuzlukların ve bunlardan kaynaklı hak 

kayıplarının yaĢanmasına neden olmaktadır. Özellikle de vergi hukukunda yer alan kimi 

müessese ve kavramların idari yargılama hukukuna uygulanması ve aynı Ģekilde idari 

yargılama hukukuna egemen olan ilke ve kurallarında vergi hukuku pratiğine 

aktarılmasında sorunlar yaĢanmasını kaçınılmaz kılmıĢtır. Bu durum daha çok idari 
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yargının alâmetifarikası niteliğinde ve kamu düzenine iliĢkin olan ilk incelme aĢamasında 

ortaya çıkmaktadır. 

 Ġlk inceleme, idari yargı mercinin yargılamada esasa girip karar verebilmesi için 

gerekli olan bir ön inceleme; kamu düzenine iliĢkin olması nedeniyle de bir ön 

yargılamadır. Burada mahkeme, ortaya çıkmıĢ bir uyuĢmazlığın dava niteliğini kazanıp 

kazanmayacağını kanunda belirlenmiĢ ölçütlere göre yapmaktadır. Bu inceleme, usuli bir 

inceleme olsa da ilk inceleme sonucunda verilen bazı kararlar hakkın özüne iliĢkin 

sonuçlara da sebebiyet verdiğinden fevkalade önemlidir. Dolayısıyla ilk incelemenin 

sağlıklı yapılması kadar, ilk inceleme hususlarının açılacak davada, bu hususların yerli 

yerine oturtulması muhakkak gereklidir. Bu gereklilik karĢısında vergi mahkemelerinde 

açılan davalarda, vergi hukuku ve idari yargılama hukukunun tam çakıĢtığı yerde olan ilk 

inceleme konuları yeteri kadar kavranamadığı da bir vakıadır. Bunun nedeni kanaatimizce 

bu alanın, vergi hukukunun idari usul ve idari yargılamaya iliĢkin olmakla birlikte 

yargılamaya iliĢkin uzak bir köĢesi olmasının yanı sıra idare hukukunun da vergi hukukuna 

iliĢkin uzak bir köĢesi olmasından kaynaklanmaktadır.  BaĢka bir ifadeyle disiplinler 

arasında, ara bir bölgede, cereyan eden bu inceleme, ilgili olduğu hukuk dallarının 

merkezinden uzakta kalan bir alanda yer almasından kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle açılan bir vergi davasının ilk incelmesi, pratik olarak vergi hukuku, 

vergi usul hukuku ve idari yargılama hukukunun kesiĢtiği bir noktada yapılmaktadır. Bu 

alana özgü olarak ilk inceleme konuları itibariyle spesifik inceleme ve araĢtırmalar 

bulunmaktaysa da, kapsayıcı bir bilimsel araĢtırma bulunmamaktadır. ÇalıĢma, tespit 

edilen bu boĢluğun giderilmesi amacına yönelmiĢ ve bilimsel anlamda bir zemin olma 

misyonu üstenmiĢtir.  

1982 yılında yapılan idari yargı reformundan bu yana, nitelikleri hala tartıĢma 

konusu olan vergi davaları özelinde bu yönde bir çalıĢma yapmak, çalıĢılan konunun 

zeminin oturtulması bakımından ilk zorluğu oluĢtururken; bu alanda yapılmıĢ çok fazla 

çalıĢmanın bulunmayıĢı da ikinci zorluğu oluĢturmuĢtur. Bu nedenle çalıĢmayı teori ve 

pratik olmak üzere iki yaklaĢım üzerinden yürütmek bir yöntem olarak belirlenmiĢtir. Bu 

belirleme ile çalıĢmanın dezavantajları birer avantaja dönüĢtürülmek istenmiĢtir. 

ÇalıĢmada hukukun kaynakları arasında yer alan yargı kararlarının ve doktrinin bir arada 

incelenmesi, çalıĢmayı bir nevi içerik analizine dönüĢtürerek daha da güçlendirmiĢtir. 
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Esasında, idari yargılamaya has ilk inceleme müessesesinin vergi hukuku pratikleri 

açısından durumunun ne olduğu ve genel yargılama pratiği içerisinde iĢgal ettiği ayrıksı 

hususların, vergi hukuk müesseseleri ile de dikkate alınmak suretiyle birlikte analizi ve 

bunların ortaya konulması, hem teorik hem de uygulamaya iliĢkin bir incelemeyi zorunlu 

kılmıĢtır. 

ÇalıĢmada, genel idari yargılama hukuku içinde yer alan ilk inceleme müessesesi, 

vergi yargılama hukukuna özgü durum ve hususlar gözetilerek incelenerek, bazı özellikli 

durumlara iliĢkin saptamaların yapılması ve ilk incelemeye dayalı verilen kararların hukuki 

sonuçlarının ve niteliklerinin ortaya konulması hedeflenmiĢtir.   

Bu kapsamda tez çalıĢması üç bölüm Ģeklinde kurgulanmıĢtır. ÇalıĢmanın teorik alt 

yapısının oluĢturulmasının amaçlandığı ilk bölümde, öncelikle vergi davalarının hukuki 

niteliği ortaya konulmaya çalıĢılmıĢ; vergisel iĢlemlerden ötürü oluĢması muhtemel vergi 

uyuĢmazlıklar ortaya konularak bunlara kaĢı açılan davaların nitelikleri açıklanmıĢtır. 

Ayrıca vergi uyuĢmazlıklarına karĢı açılan davalarda yapılan ilk incelemenin bir kurum 

olarak iĢlevi ve benzer kavram ve müesseselere göre mahiyeti incelenmiĢtir.  

Tezin ikinci bölümünde,  idari yargılama hukukuna özgü ilk incelemenin vergi 

uyuĢmazlıkları özelinde analizi konu bazında yapılmıĢtır.  Bu çerçevede ilk inceleme 

konuları incelenirken vergi uyuĢmazlıklarının çözümünde özellik arz eden ve ilk 

incelemede dikkat edilmesi gereken hususlar da analize dâhil edilmiĢtir. Böylece ilk 

inceleme kurumunun vergi yargılamasında ifade ettiği anlam ve bu incelemenin vergi 

hukuku ekseninde mahiyeti, ilk inceleme konuları özelinde ortaya konulmuĢtur. Bu 

yapılırken hem vergi hukukuna iliĢkin ilkeler hem de idari yargılamaya iliĢkin ilke ve 

kurallar gözetilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġlk inceleme müessesi esasında davanın ilk aĢamasına 

özgü bir süreç olmakla birlikte; benzeri bir inceleme davanın temyiz ve/veya itiraz 

aĢamasında da geçerli olduğundan bu bölümde kanun yolu baĢvurularında yapılan ön 

inceleme hususları da burada bir nevi ilk inceleme kabul edilerek incelenmiĢtir. 

Tezin üçüncü bölümünde de vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin açılan davalarda, vergi 

yargısına iliĢkin mercilerce yapılan ilk inceleme üzerine verilen yargı kararlarının hukuki 

nitelikleri analiz edilmiĢtir. Ayrıca çalıĢmanın ikinci bölümünün sonunda yer verilen kanun 

yolu ilk inceleme kuralları ekseninde, yargı organları tarafından o aĢamaya özgü olarak 

verilen kararlar da yine bu kapsamda incelenmiĢtir. 
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Son olarak ilgili bölümlerde gerek teorik gerekse pratik boyutlarıyla yapılan 

inceleme ve analizlerden elde edilen bulgulara ve yapılan saptamalardan ötürü getirilen 

önerilere, tezin sonuç ve değerlendirme kısmında yer verilmiĢtir.  



BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

VERGĠ UYUġMAZLIKLARINDAN KAYNAKLANAN DAVALARIN 

ĠDARĠ YARGILAMA HUKUKUNA ÖZGÜ DAVA TÜRLERĠNE 

GÖRE MAHĠYETĠ VE ĠLK ĠNCELEME 

 

1. ĠDARĠ YARGIDA DAVA TÜRLERĠ VE VERGĠ DAVALARININ 

ĠNCELENMESĠ 

Hukuk düzenimizde kabul edilen yaygın tanıma göre dava;  bir baĢkası (davalı) 

tarafından hakkı ihlal edilen veya tehlikeye sokulan veya kendisinden haksız bir talepte 

bulunulan kimsenin (davacının) mahkemeden hukuki koruma (himaye) istemesidir. Bu 

kapsamda mahkemeden hukuki koruma isteyen kimseye davacı; davacının hakkını ihlal 

eden veya tehlikeye sokan veya davacıdan haksız bir talepte bulunan ve kendisine karĢı 

mahkemede dava açılan kimseye de davalı denir
1
.  Bir baĢka tanıma göre ise dava, bir 

uyuĢmazlığın yargısal yöntemlerle çözümü için kiĢilerin yargı yerine yaptığı baĢvurudur
2
. 

Bir hakkın, mahkemeler vasıtasıyla ileri sürülmesi yetkisine de dava hakkı denir. 

Ancak dava hakkı asıl haktan ayrı bir hak değildir. Bu nedenle dava hakkı yalnız baĢına 

baĢkasına devredilemez veya haczedilemez. Ancak asıl hakla birlikte devredilebilir veya 

haczedilebilir
3
. Dava hakkı, Anayasanın “Hak Arama Hürriyeti” baĢlıklı 36. maddesinde

4
 

düzenlenerek Anayasal teminat altına alınmıĢ bir haktır.  

Bununla birlikte dava hakkı, hukuki yarar (menfaat) ile sınırlıdır. Yani bir 

mahkemenin bir davanın esası hakkında karar verebilmesi için davacının açılan davada 

hukuki yararının bulunması gerekmektedir. Bu durum, hem hukuk mahkemeleri için hem 

de idarî mahkemeler için gereklidir. Ancak ifade etmek gerekir ki idari yargıda dava hakkı, 

iptal davaları noktasında, hak ihlali yerine menfaat ihlalini gerek ve yeter Ģart olarak kabul 

                                                           
1
  Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.I, 4.b., Sevinç Matbaası, Ankara, 1979, s. 597 

2
  Sabri CoĢkun, Müjgan Karyağdı, Ġdari Yargılama Usulü Örnek Ġçtihatlar-Yorumlar, Seçkim 

Yayınevi, Ankara, 2001, s. 87 
3
  Kuru, a.g.e., s. 598 

4
  1982 Anayasasının 36. maddesi: “Herkes, meĢru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. 

 Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” 
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etmesi nedeniyle daha geniĢ bir yelpazeye sahiptir. Bu hususa çalıĢmanın ikinci bölümünde 

ehliyet baĢlığı altında daha detaylı değinilecektir. 

  Ġdari dava türlerini incelemeden önce genel olarak dava türlerinden bahsetmek 

faydalı olacaktır. Bu doğrultuda, bütün davaları kapsadığı ve dava çeĢitleri arasındaki 

farkları ve iliĢkileri en iyi Ģekilde düzenlediği için bugün en çok kullanılan ölçüt olan 

mahkemeden istenen hukuki korunmaya göre dava türleri Ģunlardır: Eda davaları, tespit 

davaları ve inĢaî (yenilik doğuran) davalar
5
. 

Eda (edim) davaları;  bu dava türü ile davacı, hakkının tam olarak korunmasını, 

baĢka bir ifadeyle hakkın konusunu oluĢturan edimin, davalı tarafından yerine 

getirilmesinin karar altına alınmasını ister. Hukuk yargılamasında en çok kullanılan dava 

türüdür
6
. Davalının davacının istediği edaya mahkûm edilebilmesi için ilk önce dava 

konusu hakkın veya hukuki iliĢkinin tespit edilmesi gerekir. Yargılama sonucunda 

davacının iddia ettiği hakkın veya hukuki iliĢkinin varlığı ortaya konulmuĢ ise mahkeme 

davalıyı, davacıya belli bir edada bulunmaya mahkûm eder. Buna göre eda davasının 

kabulü halinde verilen hüküm iki hususu içerir: Ġlki davanın dayandığı hakkın veya hukuki 

iliĢkinin tespitini; ikincisi de davacının istediği edanın yerine getirilmesi hususunda 

davalıya yöneltilmiĢ bir emirdir
7
. 

Tespit davaları; bu dava türü ile taraflar arasındaki bir hukuksal iliĢkinin var olup 

olmadığının mahkemece saptanması amacı güdülür. Tespit davasının iĢlevi, bir hukuki 

iliĢkinin var olup olmadığının tespit edilmesi olup bundan ileri gitmez. Yukarıda ifade 

edildiği üzere tespit davasının iĢlevi eda davalarında da vardır. Ancak eda davalarında 

ikinci bir eda (edim) iĢlevi yoktur. Bu nedenle eda davası aynı konudaki tespit davasını da 

içeren daha geniĢ kapsamlı bir davadır. ĠĢte bundan ötürü tespit davası eda davasının 

öncüsü olarak kabul edilmektedir
8
. Tespit davası iki çeĢittir. Bir hukuki iliĢkinin mevcut 

olduğunun tespiti için açılan müspet tespit davası ile davalı tarafından varlığı iddia olunan 

bir hukuki iliĢkinin mevcut olmadığının tespiti için açılan menfi tespit davaları. Müspet 

tespit davaları, davacının varlığını iddia ettiği hukuki iliĢkinin, davalı tarafından inkâr 

edilmesi halinde açılır. Bu davanın kabulüne karar verilmesi halinde söz konusu hukuki 

                                                           
5
  Kuru, a.g.e., s. 905 

6
  A.ġeref Gözübüyük, Turgut Tan, Ġdare Hukuku C. II, Ġdari Yargılama Hukuku, 3.b., Turhan Kitabevi, 

Ankara, 2008, s. 297 
7
  Kuru, a.g.e., s. 906 

8
  Kuru, a.g.e., s. 910 
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iliĢkinin varlığı; reddine karar verilmesi hâlinde ise iddia edilen hukuki iliĢkinin yokluğu 

tespit edilmiĢ olur. Menfi tespit davası ise davalı tarafından bir hukuki iliĢkinin varlığının 

iddia edilmesi halinde açılır. Tespit davasının kabulü halinde verilen hüküm ile davalı 

tarafından iddia olunan hukuki iliĢkinin bulunmadığına, reddi halinde ise davalı tarafından 

iddia olunan hukuki iliĢkinin varlığı tespit edilmiĢ olur
9
. 

ĠnĢaî (yenilik doğuran) davalar; bu dava türü ile genellikle bir hukuksal durumun 

kaldırılması, değiĢtirilmesi ya da yaratılması amacı güdülür
10

. ĠnĢaî davalar, kural olarak 

kanunun açıkça öngördüğü hallerde açılabilir. Bu haller ise genelde maddi hukuk 

tarafından belirlenir. Örneğin Ticaret Kanunun‟da düzenlenen Ģirketlerin feshi için açılan 

davalar. ĠnĢaî davalar sonuçları itibariyle ikiye ayrılırlar. Ġlki geleceğe etkili inĢaî davalar; 

ikincisi geçmiĢe etkili inĢaî davalar. ĠnĢaî davalar kural olarak geleceğe etkili davalardır. 

Bu davanın kabulü halinde verilen inĢaî kararlar, kararın kesinleĢmesinden sonra hüküm 

ifade eder
11

. Bazı istisnai durumlarda ise inĢaî kararlar, geçmiĢe etki eder. Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre açılan anonim ve limitet Ģirket genel kurul kararlarının iptali için açılan 

davalar geçmiĢe etkili inĢaî davalardır
12

. 

Ġdari ihtilafların kaynakları muhtelif ve birbirinden farklı olduğu için bunlardan 

çıkan ihtilaflar da hukuki mahiyetleri ve yapıları bakımından farklıdır
13

.  Türk idari 

yargısında bulunan dava türlerini incelemeye geçmeden önce ifade etmek gerekir ki Türk 

idari rejime büyük ölçüde ilham olan Fransız idare hukukunda idari davalar; tam yargı 

davası, iptal, yorum ve ceza davaları olarak ayrıma tabi tutulmuĢ; ancak bu ayrım hâkimin 

yetkilerini esas aldığı için eleĢtirilmiĢ ve bazı Fransız hukukçular tarafından objektif ve 

sübjektif davalar Ģeklinde ve uyuĢmazlığın niteliğini dikkate alan ikili bir ayrım 

önerilmiĢtir
14

. Hukuk kuralının ya da nesnel hukuksal durumların ihlaline dayanan idari 

davalar objektif; öznel bir hukuksal durumun ihlaline dayanan davalar ise sübjektif davalar 

olarak nitelendirilir. Ġptal davaları objektif davaya; tazminat davaları ise, sübjektif davaya 

örnek olarak gösterilir. Temyiz davaları ise ilk derece mahkemesinde açılan davanın 

                                                           
9
   Kuru, a.g.e., s. 933 

10
   Gözübüyük, -Tan, a.g.e., s. 297 

11
   Kuru, a.g.e., s. 940 

12
  Kuru, a.g.e., ss. 941-942 

13
   Sıddık Sami Onar, Ġdare Hukukunun Umumi Esasları, C.III, 3.b., Ġsmail Akgün Matbaası, Ġstanbul, 

1966, s. 1769 
14

  Gözübüyük - Tan, a.g.e. s. 297;  Bu sınıflandırmanın haricinde de bazı sınıflandırmalar da 

yapılabilmektedir. Bunlar için bkz. CoĢkun - Karyağdı, a.,g.,e., ss. 88-98. 
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niteliğine göre sınıflandırılır. Temyiz davasına konu olan ilk derece mahkemesinde açılan 

dava, eğer iptal davası ise, temyiz davası objektif dava kümesi içinde; eğer tazminat davası 

ise sübjektif dava kümesi içinde yer alır. Yorum davaları da dava konusu iĢlemin niteliğine 

göre bazen objektif, bazen sübjektif dava kümesi içinde yer alır
15

.  

Bu kapsamda günümüz idari yargılama usulünün temelini oluĢturan ana 

metinlerinden olan 521 sayılı DanıĢtay Kanunu ile iptal davası, tam yargı davası, yorum 

davası ve temyiz davası adı altında dört tür idari dava benimsenmiĢti. Daha sonra bu ayrım 

2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu (ĠYUK) ile değiĢtirilmiĢ; idari dava türleri 

sadece iptal ve tam yargı olarak düzenlenmiĢ, yorum davası kaldırılmıĢ, temyiz davası ise 

temyiz yoluna dönüĢtürülmüĢtür.  

Bir dönem uygulama alanı bulmuĢ söz konusu dava türlerinden yorum davası, bir 

idari iĢlemin anlamı, kapsamı ya da geçerliliği konusunda çıkan anlaĢmazlıklarda 

baĢvurulan bir dava türüydü. 521 sayılı DanıĢtay Kanunu yorum davasını, adalet 

mahkemelerinde bakılmakta olan bir davada, bu dava ile ilgili olarak idari bir iĢlemin 

anlamı veya kapsamının tayini hususunda çıkacak uyuĢmazlıkların halli için mahkeme 

kararı üzerine açılacak davalar olarak tanımlamıĢ ve yorum davasının kapsamını dar 

tutmuĢtur. Uygulamada pek baĢvurulmayan yorum davası 2577 sayılı Kanun ile 

kaldırılmıĢtır. 

2577 sayılı ĠYUK ile kaldırılan ya da dönüĢtürülen bir diğer dava türü ise temyiz 

davasıdır. Bu dava, alt idari yargı yerlerinin verdiği nihai kararların bozulması için açılan 

dava
16

 olarak tanımlanmaktadır.  

Öte yandan vergi uyuĢmazlıklarının yargısal yoldan çözümü 2576 sayılı Kanunun 

“Vergi Mahkemelerinin Görevleri” baĢlıklı 6. maddesi
17

 ile yine aynı Kanunun 1 ve 4. 

maddelerine göre kurulmuĢ vergi mahkemelerinde yapılmaktadır. Böylece anılan Kanunla 

ikili bir yapı Ģeklinde teĢkilatlandırılan idari yargının bir kolunu genel görevli idare 

                                                           
15

  Gözübüyük - Tan, a.g.e., s. 298 
16

  Gözübüyük,- Tan, a.g.e., s. 299 
17

  2576 sayılı Kanunun 6. Maddesi: “Vergi mahkemeleri: 

     a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 

yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliĢkin davaları, 

     b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 

uygulanmasına iliĢkin davaları, 

    c) Diğer kanunlarla verilen iĢleri,  

 çözümler.” 
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mahkemeleri bir kolunu da idari yargının özel görevli vergi mahkemeleri oluĢturmaktadır. 

Vergi Mahkemeleri ile bu mahkemelerin itiraz mercileri olarak Bölge Ġdare Mahkemeleri 

ve temyiz merci olarak DanıĢtay‟ın hep birlikte oluĢturduğu yapıya ise vergi yargısı 

denilmektedir.  

Vergi yargısının, idari yargı kolu içinde özel görevli yargı organı olarak kurulması, 

vergi uyuĢmazlıklarının çözümüne iliĢkin davaların, bu yargı kolunun dava ayrımı içindeki 

konumunun belirlenmesini zorunlu kılar
18

. Bu kapsamda vergi davası, idarenin vergi 

hukuku iliĢkisi çerçevesinde tesis ettiği her türlü iĢlemlerine karĢı menfaat veya hak 

ihlaline uğrayan vergi ödevlilerinin ilgili idari iĢlemin iptali ya da haklarının tazmini 

amacıyla hukuki himaye istemeleri
19

 Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bunula birlikte vergi 

uyuĢmazlıklarının konu edildiği vergi davalarında yargılama usul ve esaslarını 2577 sayılı 

Ġdari Yargılama Usulü Kanunu belirlemektedir. Kanunla hem idari yargının genel görevli 

idare mahkemeleri için hem de özel görevli vergi mahkemeleri için idari dava türleri ve 

yargılama usulleri düzenlenmiĢ; bu düzenlemede vergi davası diye ayrı bir dava türüne yer 

verilmemiĢtir. Vergi davaları, Kanunun “ Ġdari Dava Türleri ve Ġdari Yargı Yetkisinin 

Sınırı” baĢlıklı 2. maddesinde
20

 öngörülen iptal ve tam yargı davalarına iliĢkin hukuki 

usuller uygulanmak suretiyle çözüme kavuĢturulmaktadır. 

 Bu nedenle vergi uyuĢmazlıklarının konu edildiği vergi davalarının birer idari dava 

olmasından ötürü söz konusu idari dava türlerinin tam olarak kavranması gerekir. 

                                                           
18

  Serkan Ağar, “Vergi Davalarının Hukuki Niteliği,” Türk Ġdare Hukuku Sitesi, idare.gen.tr. 

 http://www.idare.gen.tr/agar-vergidavalari.htm (04.02.2012)  
19

  Mehmet Yüce, Türk Vergi Yargısı, Ekin Yayın Dağıtım, Bursa, 2010, s. 103 
20

  2577 sayılı Kanunun 2. maddesi: “Ġdari dava türleri Ģunlardır: 

 a) Ġdari iĢlemler hakkında yetki, Ģekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 

olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, 

 b) Ġdari eylem ve iĢlemlerden dolayı kiĢisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı 

davaları, 

 c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz ĢartlaĢma ve sözleĢmelerinden doğan uyuĢmazlıklar hariç, kamu 

hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleĢmelerden dolayı taraflar arasında 

çıkan uyuĢmazlıklara iliĢkin davalar. 

 2. Ġdari yargı yetkisi, idari eylem ve iĢlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Ġdari 

mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen Ģekil ve esaslara 

uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve iĢlem niteliğinde veya idarenin takdir 

yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. 

 3. CumhurbaĢkanının doğrudan doğruya yaptığı iĢlemler idari yargı denetimi dıĢındadır.” 

http://www.idare.gen.tr/agar-vergidavalari.htm
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1.1. ĠDARĠ YARGIDA DAVA TÜRLERĠ 

2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun mevcut düzenlemesine göre idari 

yargıda iki tür dava bulunmaktadır. Bunlar iptal davaları ile tam yargı davalarıdır.  

1.1.1. Ġptal Davası 

Ġptal davaları, idari yargı sistemimizin alındığı Fransa‟da Fransız DanıĢtay‟ı 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ülkemizde de iptal davaları, 1868 yılında, Fransız örneğine göre 

kurulan DanıĢtay tarafından 1952‟den beri 669 sayılı ġurayı Devlet Kanunu ile uygulama 

alanı bulmuĢ; 1965 yılında çıkarılan 521 sayılı DanıĢtay Kanunuyla gelmiĢtir. 1982‟de 

çıkarılan Ġdari Yargılama Usulü Kanunu ile de varlığını devam ettirmiĢtir
21

.  

Ġptal davası, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu tarafından, idari iĢlemler 

hakkında yetki, Ģekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri olduklarından dolayı iptalleri 

için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlanmıĢtır. 

Ġptal davası idare hukukuna özgü özel hukuk alanında bulunmayan bir dava 

türüdür. Bu dava ile idarenin kamu gücü kullanarak tek yanlı iradesiyle almıĢ olduğu, 

kararların hukuka uygunluk denetimi yapılır
22

.  

Ġptal davası, idari iĢlemin hukuka aykırılığı dolayısıyla iptalini, hukuki etkilerini 

ortadan kaldırmayı amaç edinen, bu niteliği ile de yukarıda değinilen dava türlerinden 

objektif bir davadır. Ġptal davasında temel amaç hukuka aykırı idari iĢlemleri ortadan 

kaldırmak ve hukuk düzenini korumaktır. Bu nedenle iptal davası iki taraf arasında 

meydana gelmiĢ bir uyuĢmazlık olarak nitelendirilemez. Ġptal davası kiĢinin ihlal edilmiĢ 

bulunan hakkını tazmin ve telafi etmek gibi bir amacı olmayan kamu düzeni yönü öne 

çıkan, hukuk devletinin garantisi olan bir davadır. Ġptal davasının konusu idari iĢlemdir. Bu 

özelliği gereği esasen iptal davası idareye değil iĢleme karĢı açılmıĢ bir dava türü olarak 

tanımlanmaktadır
23

. 

Genel düzenleyici iĢlemlerin yanı sıra bireysel iĢlemler de iptal davasının konusu 

oluĢtururlar. Ancak iptal davasına konu edilen iĢlem her hal ve koĢulda kesine ve 

yürütülmesi gereken bir iĢlem olmalıdır. Bu kapsamda DanıĢtay Vergi Dava Daireleri 

Kurulunun 18.10.2006 gün ve E:2006/109 K:2006/290 sayılı kararında da idari iĢlemler, 
                                                           
21

  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 11. b., Turhan Kitabevi, Ankara, 1990, s.148 
22

  Murat Sezginer, Ġptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir ĠĢlem Kuramı, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 2000, s. 17 
23

  Sezginer, a.g.e. s. 18 
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idari makamlar tarafından bir kamu hizmetini yürütmek üzere kendilerine tanınan kamu 

gücü kullanılarak, tek yanlı iradeyle tesis edilen kesin ve yürütülmesi zorunlu her türlü 

iĢlemler olarak tanımlanmıĢ ve bu iĢlemler, tesis edildikleri alan kapsamında bulunan 

kiĢilerin hukukunu etkileyen sonuçlar doğuruyor ve menfaatlerini ihlal ediyor ise, bu 

kiĢilerin yukarıda belirtilen yasa hükmü gereği iptal davası açma hakları Anayasamızın 

125 inci maddesi ile güvence altına alındığı vurgulanmıĢtır.  

Ġdari rejimi
24

 benimsemiĢ yargı sistemimizde, iptal davası, konularına göre idari 

mahkemelerde belirli usul Ģartlarına uyulmak suretiyle açılır. Yapılan yargılama sonunda 

mahkemece ya dava konusu edilen idari iĢlemin hukuka aykırılığı nedeniyle iptaline ya da 

dava konusu iĢlemde her hangi bir hukuka aykırılık görmezse davanın reddine karar verir. 

Burada verilen ret kararı, Ģayet kanun yolundan geçerek veya kanun yoluna gidilmeksizin 

kesinleĢirse dava konusu edilen iĢlemin hukuka uygun olduğunu tespit eder. Ġptal kararı ise 

dava konusu edilen idari iĢlemin hukuka aykırı olduğunu ortaya koyduktan sonra söz 

konusu iĢlemi geriye yürür bir Ģekilde tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran ve sadece 

davada taraf olanlar için değil (ilgili) herkes için sonuç doğuran bir karardır. 

Böylece iptal davasında verilen iptal kararı 
25

;  

 Kesin hüküm olabilen bir yargı iĢlemidir. 

 Ġdari iĢlemin hukuka aykırılığı nedenine dayalıdır. 

 Hukuka aykırı iĢlemi tüm sonuçları ile birlikte geriye yürür Ģekilde ortadan kaldırır. 

 Sadece davaya taraf olanlar için değil herkes için hüküm ifade eder. 

Ġptal kararlarının sonuçları ve davanın kendine has hukuki niteliği 

değerlendirildiğinde; kısaca iptal davaları 
26

; 

 Kamu yararına özgülenmiĢ genel bir davadır. 

                                                           
24

   Ġdari rejim: BaĢta Fransa olmak üzere kıta Avrupa ülkelerinde idareye özel kiĢilerin tabi olduğu hukuktan 

farklı bir hukuk uygulanır. Bu hukukta, özel hukukta görülmeyen birtakım kamu gücü ayrıcalıkları ve 

yükümlülükleri bulunur. Bu sistemde idare aleyhine açılacak davalara baĢka mahkemelerde 

bakılmaktadır. Bu tür mahkemelere idare mahkemesi, bu mahkemelerin oluĢturduğu düzene ise idari yargı 

denir. Ġdarenin bu Ģekilde, özel hukuktan ayrı bir tabi olmasına ve idarenin ayrı mahkemelerde 

yargılanmasına idari rejim denilmektedir. Kemal Gözler Ġdare Hukuku, Ekin Yayınevi, C.I., 2.b., Bursa, 

2010, s. 52. Ayrıca idari rejim ve idare hukukunun doğuĢu ve geliĢimi hakkında bkz. Ünal Demirci, “Ġdari 

Yargı-1” Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 17, S.408, 15 Ocak 2004, ss. 44-45 
25

  Konuyla ilgili geniĢ bilgi için bkz. Yıldırım Uler, Ġdari Yargıda Ġptal Kararlarının Sonuçları, Sevinç 

Matbaası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:281, Ankara, 1970, ss. 4-64 
26

  GeniĢ bilgi için bkz. Sezginer, a.g.e. s. 17-53 
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 Ġdarenin tek yanlı ve icrai nitelikteki tüm iĢlemleri iptal davasının 

konusudur. 

 Ġptal davasının açılması için hak ihlali aranmaz menfaat ihlal yeterlidir. 

 

1.1.2. Tam Yargı Davası 

Tam yargı davası, ĠYUK‟un 2. maddesinin b fıkrasında, idari eylem ve iĢlemlerden 

dolayı kiĢisel hakları doğrudan muhtel
27

 olanlar tarafından açılan davalar olarak 

tanımlanmıĢtır. Tam yargı davaları özel hukuktaki edim davalarına benzetilen ve 

sonucunda hakkın tazmin ve telafisine karar verilen davalarıdır. Uygulamada idari iĢlem ve 

eylemlerden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarıdır.  

KiĢisel hakkın tazminine yönelik olması, tam yargı davalarını iptal davalarından 

ayıran en önemli özelliktir
28

.  

Ayrıca iptal davalarında, dava konusu idari iĢlemi oluĢturan herhangi bir unsurdaki 

hukuka aykırılık yargılanmasına karĢın; tam yargı davaları ile idarenin bir iĢlemi, eylemi 

ya da eylemsizliği Ģeklinde ortaya çıkan tutum ve davranıĢlarının neden olduğu zararın 

hangi sorumluluk esaslarına giderilmesi gerektiğine iliĢkin yargılama yapılır. 

Özel hukukta sorumluluk, sözleĢme, kast, ihmal, teseyyüp (kayıtsızlık, üĢenme, 

tembellik), ya da tedbirsizlik yüzünden sebep olunan haksız fiilden kaynaklanır. Bunlar 

kusurlu davranıĢlar olmakla birlikte bazı kusursuz veya objektif sorumluluk halleri de 

mevcuttur
29

. 

Ġdare hukukunda ise sorumluluk baĢta Anayasa
30

 olmak üzere çeĢitli yasal 

düzenlemelerle düzenlenmiĢ olmakla beraber idare hukukunda da biri kusur diğeri 

kusursuz (objektif) olmak üzere iki sorumluluk hali mevcuttur. Kusur sorumluluğu, idare 

hukuku terminolojisinde hizmet kusuru olarak ifade edilmektedir.  

                                                           
27

  Muhtel: bozulmuĢ, Ģuuru bozuk hale gelmiĢ, karıĢmıĢ hususiyetlerini kaybetmiĢ anlamına gelmektedir. 

Ali ġafak, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Temel Yayınları, Ġstanbul, 1996, s. 366 
28

  Turan Yıldırım, Ġdari Yargı, Beta Yayınları, Ankara, 2008, s.392 
29

  Ġl han Özay, Yargısal Korunma, Alfa Yayınları, 2.b., Ġstanbul, 1999, s. 129 
30

  1982 Anayasasının 125. Maddesinin 7. ve son fıkrası, “Ġdare, kendi eylem ve iĢlemlerinden doğan zararı 

ödemekle yükümlüdür.” Hükmüne amirdir. 
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Hizmet kusuru, idarenin ifa ile mükellef olduğu herhangi bir amme hizmetinin ya 

kuruluĢunda, tanzim ve tertibinde veya teĢkilatında, bünyesinde, personelinde yahut 

iĢleyiĢinde gereken emir direktif ve talimatın verilmemesi, nezaret, murakabe, teftiĢin icra 

olunmaması, hizmete tahsis olunan vasıtaların kifayetsiz, elveriĢsiz, kötü olması, icabeden 

tedbirlerin alınmaması, geç, vakitsiz hareket edilmesi vb. Ģeklinde tecelli eden bir takım 

aksaklık, aykırılık, bozukluk, intizamsızlık, eksiklik, sakatlık arz etmesi
31

 olarak 

tanımlanmıĢtır.   

Kusursuz (objektif) sorumluluk ise, istisnai hallerde varlığı kabul edilen özel 

hukukun aksine idare hukukunda geniĢ yer bulan bir sorumluluk türüdür. Sınırları yasa ile 

belirlenmesi gereken bir alan olmakla beraber uygulamada yasa koyucunun bıraktığı 

boĢluk DanıĢtay içtihatları ile doldurulmuĢ ve içtihatlarla belirlenmiĢ bir sorumluluk 

türüdür. Kusursuz sorumluluk türlerinin uygulandığı DanıĢtay kararlarında “kamu 

yükümleri karĢısında eĢitlik, adalet, hakkaniyet, nesafet” gibi kavramlar yer almakta kimi 

zaman da doğrudan objektif sorumluluktan bahsedilmektedir. Bununla beraber kusursuz 

sorunluluk idarenin “tehlike” taĢıyan etkinlikleri dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Kusursuz 

sorumlulukta idarenin davranıĢı ile uğranılan zarar arasında nedensellik bağının bulunması 

yeterlidir. Ġdarenin sorumluluğuna gidilebilmesi için kusurlu olduğunu kanıtlamaya gerek 

yoktur. Bu sorumlulukta idarenin davranıĢının hukuka aykırı da olması gerekli değildir
32

. 

Böylece yukarıda kısaca değinilen sorumluluk hallerine iĢaret eden durumların 

varlığı halinde ilgililer hem idari iĢlemelere hem idari eylemlere (idarenin eylemsizliğine) 

karĢı tam yargı davası açabilmektedirler. Ġdari iĢlemlere karĢı doğrudan doğruya tam yargı 

davaları açılabilirken; idari eylemler için idareye baĢvurularak ön karar tesis edilmesi 

gereklidir. Nitekim 2577 sayılı Kanunun 13/1. maddesinde, idari eylemlerden hakları ihlal 

edilmiĢ olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya baĢka 

suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beĢ yıl 

içinde ilgili idareye baĢvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri; bu isteklerin 

kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki iĢlemin tebliğini izleyen günden itibaren 

veya istek hakkında altmıĢ gün içinde cevap verilmediği takdirde (zımni ret halinde) bu 

                                                           
31

  Ragıp Sarıca, “Hizmet Kusuru ve Karakteri”, Ġstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.XV, S. 4, s. 857 

aktaran Necdet Özdemir,  Hizmet Kusuru Teorisi ve Ġdarenin Sorumluluğu, Yeni Desen Matbaası, 

Ankara 1963, ss. 21-22  
32

  Konu hakkında geniĢ bilgi için bkz. Yüksel Esin, DanıĢtay’da Açılacak Tazminat Davaları Ġkinci 

Kitap: Esas Ġdarenin Hukuki Sorumluluğu, Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara, 1973, ss. 128-211 
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sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabilecekleri hüküm altına 

alınmıĢtır. 

Öte yandan 2577 sayılı Kanunun 12. maddesi
33

 uyarınca, ilgililer haklarını ihlal 

eden bir idari iĢlem dolayısıyla idari yargıda doğrudan tam yargı davası açabilecekleri gibi 

ilk önce iptal davası açıp burada verilecek iptal kararı uyarınca tam yargı davası açabilirler 

ya da her iki davayı aynı anda tek bir dava Ģeklinde açabilirler.  

Burada ayrıca vurgulanması gereken, iptal davalarında verilen kararlar objektif olup 

ilgili herkes için sonuç doğururken tam yargı davaları sadece davacı için sonuç 

doğurmaktadır. Ġptal davasında idare, taraf olarak gösterilmekle beraber bu görünüĢte bir 

davalı sıfatıdır. Gerçekte yargılanan idare değil, idarenin dıĢında objektif bir gerçeklik 

taĢıyan ve iptal istemine konu olan iĢlemdir. Tam yargı davalarında ise kendisinden bir 

edimde bulunulması istenen idare gerçek bir davalı sıfatını taĢır
34

. 

Tam yargı davalarının baĢlıca çeĢitleri; idarenin mali sorumluluğuna iĢaret eden 

tazminat davaları; bunlar idarenin sorumluluğuna (kusurlu-kusursuz) dayalı vermiĢ olduğu 

zararın tazminine yönelik davalardır. Bir diğeri de istirdat davalarıdır. Burada ise idarenin 

mal varlığına geçmiĢ olan malın ya da paranın geri alınması için davalardır
35

. 

 

1.1.3. Vergi Davası 

Vergi davaları, en basit tanımıyla vergilendirmeye iliĢkin uyuĢmazlıklarının konu 

edildiği davalardır. Vergi uyuĢmazlıklarının yargısal yoldan çözümü ise aynı zamanda 

Türkiye‟de idari yargı örgütünün kuruluĢ kanunu olan 2576 sayılı Bölge Ġdare 

Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin KuruluĢu ve Görevleri 

Hakkında Kanunun “Vergi Mahkemelerinin Görevleri” baĢlıklı 6. maddesinde 

                                                           
33

 2577 sayılı Kanunun “Ġptal ve Tam Yargı Davaları” baĢlıklı 12. Maddesinin ilk cümlesi, “Ġlgililer 

haklarını ihlal eden bir idari iĢlem dolayısıyla DanıĢtaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan 

doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal 

davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına 

baĢvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir iĢlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı 

icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler.” 
34

  Ahmet Kumrulu, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, ĠĢlev-Yapı-Nitelik (Vergi 

Yargılama) Ankara, 1989, s.125. Ayrıca iptal ve tam yargı davalarının karĢılaĢtırılması için bkz. Mehmet 

Yüce, Türk Vergi Yargısı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2010, s.109 
35

  Gözübüyük, a.g.e. s.291-292.  Ayrıca yazar burada, bir üçüncü tür olarak vergi davalarını da tam  yargı 

dava çeĢitleri arasında belirtmiĢtir. Ancak bu husus hukuk sistemimizde tartıĢmalı olduğundan vergi 

davalarının ayrıca incelenmesi daha faydalı olacaktır. 
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belirlenmiĢtir. Buna göre vergi davalarının konusunu, genel bütçeye, il özel idareleri, 

belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara 

iliĢkin zam ve cezalar ile tarifeler dolayısıyla ortaya çıkacak uyuĢmazlıklarla sayılan 

hususlarda 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan uyuĢmazlıkların oluĢturduğu 

belirtilerek bunları yargısal yoldan çözümü vergi mahkemelerinin görevine verilmiĢtir. 

Vergi mahkemelerinin görev alanını belirleyen söz konusu 2576 sayılı Kanun 6. 

maddesi 24.02.1988 tarih ve 3410 sayılı Kanun 2. maddesi ile değiĢtirilmeden önce, vergi 

mahkemelerinin genel bütçeye, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ait vergi, resim 

ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunlara iliĢkin zam ve cezalar ile tarife 

uyuĢmazlıklarını, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan uyuĢmazlıkları ve diğer 

kanunlarla verilen iĢlere bakacağını hüküm altına almıĢtı. Böylece, 213 sayılı Kanun 

kapsamına giren vergi, resim ve harçlar ile gümrük vergileri ve yerel yönetimlerin gelirleri 

bakımından tarh, tahakkuk ve tahsil aĢamalarında doğan uyuĢmazlıklar vergi davasının 

konusunu oluĢturmakta ve bu hali ile vergi davası, sayılan gelirlerin hem aslını hem de 

bunlara iliĢkin ceza ve zamları kapsamakla birlikte 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından 

doğan tüm uyuĢmazlıklar da anılan maddenin ilk Ģekline göre vergi mahkemesinin görev 

alanına girmekte, dolayısıyla vergi davasına konu olmaktaydı.  

Bilindiği gibi 6183 sayılı Kanun, kapsam itibariyle, salt vergi iĢlemlerine 

özgülenmeyecek kadar geniĢ bir uygulama alanına sahiptir. Zira kanun, vergi ve benzeri 

mali yükümlülüklerin yanı sıra her türlü kamu alacağının tahsil aĢamasında uygulanan usul 

kanunudur. Dolayısıyla kanunun ilk hali ile vergi mahkemeleri, kaynağını vergi ve benzeri 

mali yükümlülüklerden ve bunların zam ve cezaları ile tariflere iliĢkin iĢlemlerden almayan 

tüm 6183 sayılı Kanun uygulamalarında görevli mahkeme olarak belirlenmiĢti. Bu da 

uygulamada, esası vergi ve benzeri olmayan dolayısıyla farklı idari usul ve kurallara göre 

tesis edilip kesinleĢen amme alacağının son safhası olan tahsil aĢamasında çıkan 

uyuĢmazlıklarda vergi mahkemelerinin görev alanını belirsiz kılmakta ve bazı tartıĢmalara 

sebebiyet vermekteydi
36

. Ancak 1988 yılında 3410 sayılı Kanun ile getirilen değiĢiklikten 

sonra 6183 sayılı Kanundan kaynaklı uyuĢmazlıkların sadece, genel bütçeye, il özel 

                                                           
36

  Ancak az da olsa, iĢin esasını incelemeye görevli ve yetkili mahkeme idare mahkemesi olduğu halde, 

bunların haksız çıkma zamları nedeniyle düzenlenen 2 No'lu ihbarnameler karĢı açılan davalarda Vergi 

Mahkemelerinin görevli olduğuna iliĢkin Bölge Ġdare Mahkemesi kararlarına rastlamak mümkündür. 

Örneğin Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 28.01.2010 gün ve E:2010/1035 K:2010/1155 sayılı kararı 

ile 11.03.2009 gün ve E:2008/13313 K:2009/4173 sayılı kararı. Kararlar yayımlanmamıĢtır. 
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idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve 

bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliĢkin davaları vergi mahkemesinde vergi davasının 

konusunu oluĢturmaktadır. 

Bu durum çerçevesinden, her ne kadar ne 2577 sayılı Kanunda ne de 2576 sayılı 

Kanunda vergi davası olarak ayrı bir dava türüne yer verilmemiĢ olsa da, konusu ve 

kapsamı, vergi yargısının görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler 

ile bunların tahsil aĢamasında ortaya çıkan uyuĢmazlıkların çözümü için açılan davalara 

uygulama ve doktrinde vergi davası denilmektedir
37

. 

Ġdari yargılama esaslarının belirlendiği 2577 sayılı Kanunda vergi davaları ile ilgili 

genel bir saptama yapılmamıĢ olmakla birlikte, bu davalarla ilgili olarak genel kuraların 

yanı sıra bazı özel düzenleme ve atıflara yer verilmiĢtir. Bu nedenle literatürde vergi 

davasının bir iptal davası mı yoksa tam yargı davası mı olduğu tartıĢmalıdır
38

.  

Bu konuda vergi davalarının tam yargı davası olduğunu vurgulayan görüĢler 

olmakla birlikte vergi davalarının iptal davası olduğu yönünde görüĢler bulunmaktadır. 

Bunların haricinde vergi davalarının kendine özgü bir dava türü olduğunu benimseyenlerde 

bulunmaktadır. Ayrıca vergi davalarının hem iptal hem de tam yargı davası özelliği taĢıyan 

karma bir dava türü olduğunu savunanlar da bulunmaktadır.  

 1.1.3.1. Vergi Davalarının Tam Yargı Davası Olduğu Görüşü 

Vergi davalarının tam yargı davası olduğunu vurgulayan görüĢe göre vergi 

davasında para ile ölçülebilen bir hak dava konusu edildiğinden bu davalar tam yargı 

davası niteliğindedir
39

. Bu görüĢün dayanağı, idari rejimin örnek alındığı ülke olan 

Fransa‟da da vergi davalarının tam yargı davası sayılmasıdır
40

. Bu görüĢtekiler, daha çok 

hâkime tanınan yetkiler üzerinde durmakta ve vergi hâkiminin, uyuĢmazlık konusu 

                                                           
37

  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun  3/2-e maddesi, 17/1. maddesi ve 28/6. maddesinde “vergi 

davaları” terimine yer verilmiĢ olduğunu da vurgulamak gerekir. Bu konuda bkz. Mustafa Akkaya, “Vergi 

Yargısında Yargılama Süreçlerinin Yeniden Değerlendirilmesi” 

http://www.danistay.gov.tr/mustafaakkaya.pdf, (10.01.2013) 
38

  Yüce, Türk Vergi Yargısı, a.g.e., s. 110 
39

  Bu görüĢ için bkz. Gözübüyük, a.g.e., s. 292  
40

  Turgut Candan “ Vergi UyuĢmazlıkları Ve Ġdari Davalar”, DanıĢtay Dergisi, DanıĢtay Tasnif ve Yayın 

Bürosu Yayınları, Ankara, Y. 14, S.54-55, 1984, ss. 32-33  

http://www.danistay.gov.tr/mustafaakkaya.pdf
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vergilendirme iĢlemini iptal etmekle yetinmediğini; tam yargı davasındaki gibi iĢin esası 

hakkında da bir karar verdiğini ileri sürmektedirler
41

.  

Bu görüĢe göre, 2577 sayılı kanun m. 3/d hükmünde vergi uyuĢmazlıkları ile tam 

yargı davalarında uyuĢmazlık konusu miktarın dava dilekçesinde gösterilmesi 

zorunluluğunun yer alması, vergi davasının tam yargı davası niteliğinde olduğunu 

kanıtlayan en önemli pozitif hukuk düzenlemesidir. Ayrıca, 2577 sayılı Kanun m. 28/5, 

213 sayılı kanun m. 112/3, 6183 sayılı Kanun m. 58/V ile Harçlar Kanunu‟na ekli 3 sayılı 

tarifede vergi miktarından söz edilmesinin, vergi davasının tam yargı davası niteliğini 

gösterdiği kabul edilir
42

. 

Bu görüĢte genel kabul, vergi davaların tam yargı davası niteliğinde olduğu olmakla 

birlikte bazı durumlarda ise iptal davası niteliğine sahip olduğu da kabul edilir. 

Öte yandan ifade etmek gerekir ki 2577 sayılı Kanun 28. maddesinde, vergi 

uyuĢmazlıklarında istisnai olarak vergi mahkemesi tarafından incelenecek iki tam yargı 

davası düzenlenmiĢtir. Bunlar, 28. maddenin 3. fıkrasında yer alan vergi mahkemesi 

kararlarını uygulamayan idare aleyhine açılacak tazminat davaları ile 6 fıkrasında yer alan 

vergi dairesi tarafından kararın gereğinin yerine getirilmesinin geciktirilmesi nedeni ile 

yasal olarak öngörülen gecikme faizine iliĢkin davalar olup, asıl davaya bakan vergi 

mahkemesinde görülür. 

1.1.3.2 Vergi Davalarının İptal Davası Olduğu Görüşü 

Vergi davalarının iptal davası olduğunu savunanlar
43

 ise vergi hâkiminin, her 

durumda, vergi yasalarının belirlediği matrah ve oranlara idarenin uyup uymadığını 

incelemesi olgusuna dayanan objektif kanıtlar ileri sürecektir. Ancak bu ileri sürme, vergi 

yasasının hükümlerine göre veya daha somut bir deyiĢle belli bir yükümlülük statüsüne 

göre fazla bir vergilendirme yapıldığını göstermek amacındadır. Vergi hâkimi objektif 

                                                           
41

  Civan Turmangil, “Vergi Davasının Hukuki Niteliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C.39, S.1-4,  s.152. Ayrıca Vergi davalarının tam yargı davalarının üç türü olan tazmin, telafi ve istirdat 

türleri arasından, re‟sen ikmalen ve idarece yapılan tarhiyatlara karĢı açılan davalar miktar söz konusu 

olduğundan tam yargı davası niteliğinde olup; tahakkuk ve tevkifata bağlı olarak açılan davaların ise 

istirdat niteliğinde tam yargı davası olduğu görüĢü için bkz. Kazım Metin, “Vergi Davalarının Açılması 

ve Ġdari Yargı”, Vergi Sorunları, Y. 11, S. 61, Temmuz Ağustos 1992, s. 65. 
42

  Ağar, a.g.m.  
43

  Bu görüĢü benimseyenler Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 12.b., Turhan 

Kitapevi, Ankara, 2005, s. 191; Doğan ġenyüz- Mehmet Yüce- Adnan Gerçek, Vergi Hukuku, Ekin 

Basın Yatın Dağıtım, Bursa, 2010, s. 2. 236; Yüce, a.g.e. s. 111 
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yargıda yaptığı incelemelerde yine objektif nitelikte bir araĢtırmaya giriĢmektedir
44

. 

Dolayısıyla vergi davaları, kural olarak, iptal davası niteliği taĢır. Ancak belli durumlarda 

tam yargı davası niteliğine de bürünebilir. Bu durumda, iptal ve tam yargı davası birlikte 

açılabileceği gibi, ayrı ayrı dava açma yolu tercih edilebilir; sonuçta, vergi davasının, ayrı 

bir dava türü sayılmayı gerektirecek kuramsal bir niteliği yoktur. Bu nedenle vergi 

davalarını, tümüyle idare hukukuna özgü bir dava türü olan iptal davası kategorisine dâhil 

edilmesi gerekir
45

. 

1.1.3.3. Vergi Davalarının Kendine Özgü Bir Dava Olduğu Görüşü 

Vergi davalarının kendine özgü bir dava türü olduğunu benimseyenlere göre ise, 

vergi hukukunun idare hukuku ile iliĢkisini açıklamaya çalıĢan hukukçular vergi yargısının 

idari yargı içerisinde yer aldığını belirtmekle birlikte bu görüĢü “Klasik Fransız Öğretisi” 

yaklaĢımı düĢüncesine dayandırmaktadırlar. Klasik Fransız Öğretisi vergi hukukunun ya 

kamu maliyesi içerisinde ya da idare hukukunda özel bir konu olarak ele almaktadır.  Diğer 

görüĢ ise “Alman Öğretisi” olarak literatürde yer alır. Alman Öğretisi, vergi hukukunu 

diğer dallardan ayırarak farklı bir dal olduğunu ileri sürer.  Bu kapsamda, vergi hukukunun 

bir alt dalı olan vergi yargılama hukukunun da konusu içinde yer alan vergi davasının; iptal 

davası veya tam yargı davası dıĢında, Klasik Fransız Öğretisine göre özel bir dava türü 

olduğunu ve Alman Öğretisine göre ise diğer davalardan farklı bir dava türü olduğu tezini 

ileri sürmektedirler
46

. 

Bu görüĢü savunanlar vergi davalarının genelde iptal davası olduğunu kabul 

etmekle birlikte; yapılan yargılamadaki hukukilik denetiminin, hazineyi yükümlülere 

bağlayan iliĢkilerin dar çerçevesinde yürütülür ve bu iliĢkiler aracılığıyla iki tarafın 

karĢılıklı durumu gündeme gelir böylece vergi davası tam yargı davası niteliğini de 

kazanır. 

1.1.3.4. Vergi Davalarının Karma Dava Olduğu Görüşü 

Vergi davalarını karma bir dava olduğunu savunan görüĢe gelince; bu görüĢte 

olanlara göre vergilendirme iĢlemi de, genel idare hukuku sistemine bağlı olan iĢlemler ile 

arasındaki farklar sonucu kendine özgü bir iĢlem olarak ortaya çıkar ve idare hukukundaki 

                                                           
44

  Turmangil, a.g.m.,  s.151 
45

  Ağar, a.g.m. 
46

  Serkan Acinöroğlu, “Vergi Davasının Hukuki Niteliği”, Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdadi Bilimler 

Fakültesi Dergisi, C.23, S.3, Y 2009, s. 198 
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incelediğimiz sınıflamalarda kesin bir tarafa konulamaz. Vergilendirme iĢlemi, yasal 

statünün yükümlüye tam olarak ve bağlı yetki uyarınca uygulanması sonucu objektif bir 

iĢlemdir ve objektif yargıya bağlıdır. Ancak objektif hukuk kuralını ister istemez 

yükümlünün özel duruma göre uygulayarak adeta kiĢiselleĢtirildiğinden dolayı, vergi 

hâkimi bir yerde vergi idaresi ile yükümlü, yani iki taraf arasındaki davaya bakmak 

durumundadır. Bu nedenle uyuĢmazlığa köklü bir çözüm bulmak için sadece vergilendirme 

iĢlemini iptal etmekle yetinmemekte, verginin azaltılması, çoğaltılması, yükümlünün ibrası 

gibi uyuĢmazlığı temelinden çözecek kararlar vermesi de gerekmektedir; bu durumda vergi 

hâkiminin yetkilerinin tam yargı yetkileri ile özdeĢ olması gerekmektedir
47

. 

Karma nitelikli görüĢleri iki grupta toplamak olanaklıdır; buna göre ilk görüĢ, vergi 

davasının ağırlıklı olarak tam yargı davası niteliğini taĢıdığını savunur, buna karĢın ikinci 

görüĢ, ağırlığı iptal davasına verir. Bu görüĢler arasındaki fark, idari dava türlerinden 

hangisine ağırlık verileceği, hangisinin istisnai nitelik taĢıyacağı konusundadır
48

. 

Görüldüğü üzere vergi davalarının kuramsal olarak idari dava türleri arasında hangi 

tür içinde yer aldığı hususu tartıĢmalı bir alandır. Ancak geçmiĢte egemen olan veya 

olduğu iddia olunan ve vergi davalarını tam yargı davalarına özgüleyen görüĢ zamanla terk 

edilmeye baĢlanmıĢ ve vergi davalarının iptal davası niteliği ağır basan ya da yadsınamaz 

derecede açık olan bir dava türü olduğu kabul edilmeye baĢlanmıĢtır. Böylece vergi 

davalarının iptal davası olduğu kabul edilmekle beraber sonuçları ve itibari ile tam yargı 

davalarının özelliklerini de gösteriyor olması yaygın kanaat olarak benimsenmeye 

baĢlanmıĢtır. 

Esasen bu iki dava türü arasında karma ve ayrı bir dava olduğu görüĢleri ise tek 

baĢlarına kabul edilecek yetkinlikte değildir. Zira her iki görüĢte vergi davalarının iptal 

davası niteliğini kabul etmekle birlikte vergi hâkiminin uyuĢmazlığın esası hakkında da 

karar vermek suretiyle tam yargı yetkisi kullandığı savına dayanarak, birisi bunun ayrı bir 

dava türü olduğunu diğeri de iki dava türünden mütevellit karma bir dava türü olduğu 

görüĢüne varmaktadırlar. Kanaatimizce bu durum vergi uyuĢmazlıklarının, 1982 yılında 

vergi mahkemeleri kurulmadan önce (muvazzaf ve/veya geçici) mali idare örgütü içinde 

yer alan temyiz-itiraz komisyonları tarafından çözüme kavuĢturulması ve burada verilen 

                                                           
47

  Turmangil, a.g.m., s. 153 
48

  Ağar, a.g.m. 
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kararlardan kaynaklanmaktadır
49

. Zira bir nevi yargılama yetkisi kullanan bu komisyonlar, 

kararlarında, tasdik, tadilen tasdik, terkin ve kaldırma gibi kavramlar kullanmak suretiyle 

önüne gelen iĢin esası hakkında da karar vermekteydiler. Ancak mali idareden bağımsız 

vergi mahkemelerinin kurulmasından sonra bu durum zamanla değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

Vergi Mahkemelerinin kurulmasından sonra vergi mahkemelerinde temyiz-itiraz 

komisyonlarından gelenler görevlendirilmiĢ ve böylece komisyonlarda yürütülen gelenek 

burada da devam ettirilmiĢtir. Ancak bu durum uygulamada değiĢmeye baĢlamıĢ ve vergi 

mahkemeleri kararlarında idarenin uzantısı sayılabilecek kavramlardan kaçınmaya 

baĢlamıĢ ve deyim yerindeyse kendilerini hukuka uygunluk denetimi ile sınırlama 

eğilimine girmiĢleridir. Bu da vergi uyuĢmazlıklarının genelde iptal davası ekseninde kabul 

edilerek çözümlenmesi sonucunu doğurmuĢtur. Yargılanan bir tarh iĢlemi dahi olsa eskiye 

nazaran davayı kabul eden mahkeme söz konusu iĢlemin iptaline dair hüküm 

kurmaktadır.
50

 

Vergi Mahkemesinin bir tarhiyatı iptal etmesinin yanı sıra ödenecek vergiyi de 

tespit etmesini içtihat eden eski DanıĢtay kararları uyarınca Lütfi Duran tarafından, verilen 

bazı kararlardan ötürü, Anayasa ve ĠYUK‟ta yasaklanmıĢ olmasına karĢın idari iĢlem 

niteliğine yargı kararı verildiği ifade edilmiĢtir
51

. 

                                                           
49

 Temyiz Ġtiraz Komisyonlarının hukuki nitelikler ve mahiyetleri noktasında geniĢ bilgi için bkz. Nami 

Çağan, “Vergi Ġtiraz ve Temyiz Komisyonları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 28, 

S.1-4, 1971, ss. 183-204   
50

  Bu durum vergi mahkemelerinde temyiz itiraz komisyonlarından sonra adaylıktan gelen hakimlerin görev 

almasının yanı sıra DanıĢtay Yedinci Dairesinin konuyla ilgili verdiği ve bir nevi uygulamaya yön veren  

16.11.2005 gün ve E:2002/4300 K:2005/2763 sayılı kararı da etkili olmuĢtur. Söz konusu kararda, 

DanıĢtay Yedinci Dairesi “Ġdari Rejimin uygulandığı hukuk sistemlerinde, Ġdarenin Kamu Hukuku 

alanında yapmıĢ olduğu idari iĢlemlerin hukuki varlık kazanabilmeleri, yargı organınca uygun 

görülmelerine ve onanmalarına bağlı değildir. Ġdari karar alma prosedürü içinde, "onama'' yetkisi, iĢlemi 

yapan, kararı alan idari makamın hiyerarĢik üstüne ya da vesayet makamına aittir. Bu bakımdan; temyize 

konu kararın hüküm fıkrasında "...davanın reddine..." ibaresinden sonra yer alan ve hiyerarĢik veya 

vesayet makamının yetkisinin yargı yerince kullanılması anlamına geldiği için Kuvvetler Ayrılığı Ġlkesi ile 

Anayasanın 125'inci maddesine aykırı olan" ...dava konusu iĢlemin onanmasına;..." ibaresinin yukarıda 

açıklanan yasa hükmü uyarınca ''...davanın reddine...'' Ģeklinde düzeltilmesi suretiyle iĢin esasına 

geçildi:” ifade edilmek suretiyle temyize konu mahkeme kararının hüküm fıkrasını 2577 sayılı Kanunun 

49/2. maddesi kapsamında düzletmiĢtir. 
51

  DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 24.04.1985 gün ve E:1983/2799 K:1985/1246 sayılı kararı ile DanıĢtay 

Vergi Dava Daireleri Kurulunun 14.11.1986 gün ve E:1986/16 K:19986/18 sayılı kararından harekele; 

Lütfi Duran, “Ġdari ĠĢlem Niteliğinde Yargı Kararıyla Vergi Davalarının Çözümü (II), Amme Ġdaresi 

Dergisi, C. 21, S.1, 1988 s. 69-75 arası. Aynı Ģekilde vergi mahkemelerince kullanılan yetkinin sınırının 

sadece hukuka uygunluk denetimi olduğu yönünde bkz. Mehmet YaĢin, “Vergi Yargısında Yetki Sınırı”, 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 77, Mayıs 2010, s. 60   
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Bu nedenledir ki vergi uyuĢmazlıklarına karĢı açılan davalar, temelinde bir idari 

iĢlem olması nedeni ile bir iptal davası olduğu tarafımızca da kabul edilmektedir. Ancak 

vergilendirmeye iliĢkin tesis edilen bazı vergisel iĢlemlere karĢı açılan davalar ile açılan 

davalarda yer verilen talebe göre mahkemenin tesis ettiği hüküm ile tam yargı davası gibi 

sonuç doğurabilmektedir. Bu nedenle vergi uyuĢmazlıklarına karĢı açılan bazı davalar tam 

yargı davası ya da iptal artı tam yargı davası niteliğinde olabilmektedir. Ancak bu durum,  

vergi yargısını, idari yargının alâmetifarikası olan iptal davalarının genel çerçevesinden 

çıkaracak nitelikte değildir. 

Bu durum Sıddık Sami Onar tarafından iptal ve tam yargı davasının “tedahülü” 

(iç içe girmesi) olarak nitelendirtmektedir. Buna göre iptal davaları ve tam yargı davaları 

arasında maddi bakımdan yani hukuki yapıları ve mahiyetleri, mevzu ve muhtevaları 

bakımından esaslı farklar mevcut olmakla beraber; bu iki dava bazı durumlarda tedahül (iç 

içe geçme) eder
52

. Ġlk olarak bazı iptal davaları netice itibariyle tam yargı davaları gibi 

müspet bir hüküm doğurabilir. Örneğin parasal hakların ödenmemesine iliĢkin bir idari 

iĢlemin iptali için açılan davada verilen iptal hükmü, hukuka aykırı bir iĢlemi iptal eden 

menfi bir hüküm ihtiva etmesinin yanı sıra tam yargı davasında olduğu gibi müspet bir 

hakkın doğmasına sebebiyet verir. Bu duruma en güzel vergi uyuĢmazlığı örneği, haksız 

alındığı iddia olunan verginin iadesi için yapılan baĢvurunun reddine iliĢkin iĢleme karĢı 

açılan davada verilen iptal hükmü. Ġkinci olarak hem hukuka aykırı bir iĢlemin iptali hem 

de bu iĢlemden ötürü muhtel olan hakkının tazminini içeren davalar da iptal ve tam yargı 

davaları tedahül etmiĢ olur. Buna da ihtirazı kayıtla beyan edilip ödenen vergilerden ötürü 

tahakkukun iptali ve ödenen meblağın (faizli ya da faizsiz) iadesine karar verilmesi istemli 

davalar örnektir. Üçüncü olarak davacı bir idari iĢlemden ötürü muhtel olan hakkının 

tazmini için açılan tam yargı davasında, yargılamada bu iĢlemin hukuka uygunluğu da 

objektif ölçülere göre denetleneceğinden yine iki dava tedahül etmiĢ olur. Buna da mali 

idare tarafından re’sen yapılan olumsuz mükellefler listesi, özel esaslara tabi mükellefler 

gibi bir sınıflandırmaya dâhil edilen ilgili kiĢi tarafından uğranılan ekonomik kaybın 

tazmini için açılan tam yargı davasında ilk iĢlemin hukuka uygun olup olmadığının 

incelendiği davalara örnektir. 
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  Onar, a.g.e., C.III,  s. 1805 
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Tüm bu açıklamalar ıĢığında, kanaatimizce vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin davalar 

genel olarak iptal davası niteliğindedirler. Ancak uygulamada karĢılaĢılan bazı özel 

durumlardan ötürü vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin açılan davaların, niteliği 

değiĢebilmektedir. Bu nedenle açılan bir vergi davasının iptal davası mı yoksa tam yargı 

davası mı olduğu; diğer bir ifadeyle hangi vergisel iĢleme karĢı açılan davanın, hangi türde 

olduğu hususu, bu uyuĢmazlıklara açılan davaların incelenmesi suretiyle daha net ortaya 

konulmuĢ olacaktır
53

.

1.2. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA KARŞI AÇILAN DAVALAR  VE 
HUKUKİ NİTELİKLERİ 

Yukarıda değinildiği üzere salt teknik idare hukuku penceresinden yapılan idari 

iĢlemin kuramsal kabulü ve bu çerçevede iptal davalarına getirilen izah, vergi davalarının 

anlaĢılması hususunda yeterli olamamakta; bu disiplin içerinde belirlenen iptal davasının 

genel koĢullarını içermeyen vergilendirme iĢlemleri ve bundan kaynaklı davalar, iptal 

davasının dıĢında kabul edilmekteydi. Bu durum, vergi hukuku sistemimizin ayrı bir vergi 

yargısının ayrı bir yargı kolu olarak örgütlendiği ve tüm sistematiği buna göre oluĢturulan 

Almanya‟dan alınmıĢ olması karĢısında; vergi yargısının örgütlendiği genel idari rejimi 

Fransa‟dan alınmıĢ olmamızdan kaynaklanmaktadır. Zira her iki ülkede Kara Avrupa 

Sistemi’ne ait olmalarına rağmen farklı yasaları ve bunların sistem içi bütünleyicileri 

vardır. Türkiye’de söz konusu yasalar alınırken bunların bütünleyicileri alınmamıĢtır. Bu 

da iki ayrı sistemin bir arada uygulanmasından kaynaklı sorunlara ve belirsizliklere neden 

olmaktadır
54

. Ancak belirsizlik uzunca bir süre hukuk sistemimize egemen olmakla birlikte

yavaĢ yavaĢ etkinliğini yitirerek vergi davalarının da esasen iptal davaları olduğu kabulü 

yaygınlaĢmaya baĢlamıĢ ve deyim yerindeyse sistemimiz Fransa modeline evirilmeye 

baĢlamıĢtır. 

Burada iptal davasına konu edilen vergilendirme iĢlemi, ĠYUK‟ta belirlenen 

davanın hukuki mahiyetini ya da türünü değiĢtirecek Ģekilde düĢünülmemelidir. ĠĢlemin, 

vergilendirme iĢlemi olup kiĢinin mülkiyet hakkı ile ilgili ve kiĢiye sıkı sıkıya bağlı bir 

53
Bu kapsamda benzer bir inceleme için bkz. Recep Kaplan, “Vergi Davalarında Hâkimin Karar Verme 

Yetkisinin Sınırları”, Vergi Dünyası, S. 375, Kasım 2012, ss. 91-104 
54

 Nihal Saban, Türk Vergi Sisteminin Etkinliği AraĢtırma Projesi Vergi Yargısının Etkinliği, Tesev 

Yayınları, Ġstanbul, 2000, s. 28. Tufan Sevim, Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliği ve 

Değerlendirilmesi – Yeterlilik Etüt Raporu, GKR-2008-XXXIX-6/1 10.01.2008, s. 135 
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iĢlem olması, onun objektif olmasına engel değildir. Kaldı ki öyle olduğu kabul edilse dahi 

bu durum, açılan bu davaların idari yargılama usulünde benimsenen diğer dava türü olan 

tam yargı davası olduğunu otomatikman doğurmaz. Burada yapılması gereken vergi 

uyuĢmazlığının kaynaklandığı iĢlem ile bu iĢlem üzerine açılan dava ve dava sonunda 

verilen hüküm bir arada değerlendirilerek bu iki dava türünden hangisinin karakteristik 

özelliklerini taĢıdığını belirlemek ve buna göre bir yargıya varmaktır. 

Bununla birlikte Celal Erkut’a göre, idari yargılama hukukunda esas önemli ola 

husus, bir uyuĢmazlığın iptal ya da tam yargı davası yolu ile çözümlenmesi değil; o 

uyuĢmazlığın çözümünde yetkili kılınan yargıcın “tam yargılama” yetkileri ile 

donatılmıĢ olup olmadığıdır
55

. Bu bakımdan, vergi uyuĢmazlıkları ile ilgili açılan davaların 

ayrı ayrı incelenmesi ve bunların hukuki niteliklerinin bu incelemeye göre belirlenmesi 

daha yararlı olacaktır. 

Vergi hukukuna egemen olan “kanunilik” ilkesi gereği vergi mevzuatı, sadece 

vergiyi doğuran olay, istisna, muafiyet, indirim oran gibi maddi hukuka iliĢkin konuları 

kanunla düzenlenmiĢ olmayı gerekli kılmaz aynı zamanda idarenin vergilendirmede tatbik 

edeceği usuli iĢlemleri de kanunla düzenlemeyi gerekli kılar. Nitekim 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu (VUK) bu meyanda özel bir usul kanunudur ve belirtilen zorunluluğun bir 

ürünüdür. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) da 

yine bu çerçevede düĢünülmesi gereken bir usul kanunudur
56

. Dolayısıyla kanunda 

belirlenmiĢ idari usuller çerçevesinde, hangi iĢlemlerin yapılacağı bellidir. Bu nedenle 

vergilendirme sürecinde düzenlemesi gereken iĢlemlerin belirlenmiĢ olması; bu 

iĢlemlerden kaynaklı ortaya çıkan (veya çıkacak) uyuĢmazlıkları da belirgin kılmaktadır. 

Bu kapsamda bu baĢlık altında, verginin (ve benzeri mali yükümlülüklerin) doğmasından 

tahsil edilip buna iliĢkin kayıtların terkin edilmesine kadar olan idari süreç içerisinde 

uyuĢmazlık çıkması muhtemel iĢlemler ayrı ayı incelenecektir. 

1.2.1. Tarh ĠĢlemine KarĢı Açılan Davalar 

Verginin tarhı, VUK 20. maddesinde, vergi alacağının kanunlarında gösterilen 

matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar 

                                                           
55

  Celal Erkut, Kamu Kudreti Ayrıcalıkları ve Tutuk Adalet AnlayıĢı, Yenilik Basımevi, Ġstanbul, 2004, 

s. 105 
56

  Benzer saptama için bkz. Ahmet Kumrulu, “Vergi Ġcra Hukukuna Kavramsal Bir YaklaĢım”, Prof. Dr. 

Akif Erginay’a 65. YaĢ Armağanı, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayın No:460, Ankara, 1981 s. 647 
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itibariyle tespit eden idari muamele olarak tanımlanmıĢtır. Bilindiği üzere kanunda yer alan 

muamele kelimesinin güncel dilde karĢılığı iĢlemdir. Dolayısıyla verginin tarhı kural 

olarak idarece yapılmaktadır
57

.  Bu nedenle “tarh”  ya da “tarhiyat” idari bir iĢlemdir. 

Tarh iĢleminin ne tür bir idari iĢlem olduğu ise, vergi borcunun ne zaman doğduğu 

yanıtı ile ilgili olduğundan ve kural olarak vergi borcu, vergiyi doğuran olayla oluĢtuğuna 

göre vergilemede inĢai (yapıcı) iĢlem vergiyi doğuran olayken; tarh iĢlemi yükümlülerin 

ödeyecekleri miktarı saptaması nedeni ile belirtici iĢlem niteliğindedir
58

. Böylece vergiyi 

doğuran olayın meydana gelmesi ile ortaya çıkan vergi borcu, tarh iĢlemi ile miktar olarak 

belirlenmektedir. Yani verginin alınabilmesi için vergiyi doğuran olayın oluĢması yeterli 

olmayıp, idarece tarh iĢlemi yapılarak vergi borcunun belirlenmesi de gerekmektedir
59

.  

Ayrıca tarh iĢlemi, idari iĢlem kuramı çerçevesinde bireysel iĢlemler içerisinde yer 

alan ve sadece bireysel hukuki durumlar doğuran ya da bireysel hukuki durumlarda 

değiĢiklik yaratan, kiĢiden kiĢiye değiĢen sübjektif iĢlem sınıflandırmasında yer alır
60

.  

Yine tarh iĢlemi yararlandırıcı-yükümlendirici iĢlem ayrımında yükümlendirici bir 

iĢlemdir. KiĢi tarh iĢlemi ile birlikte (dava açılmadığı taktirde) belirlenen vergiyi ödeme 

yükümlülüğü altına girer
61

.  

Tarh iĢlemi, hazırlayıcı veya ön iĢlem-asli iĢlem ayrımında ise asli iĢlem 

komundadır. Belirli bir idari sürecin sonunda tesis edilen ve kesin yürütülmesi gereken 

idari bir iĢlemdir
62

. 

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden sonra verginin tarh edilmesine giden 

süreç ise vergi hukukumuzda, muhtelif Ģekillerde olabilmektedir. Bu doğrultuda vergiyi 

doğuran olayın meydana gelmesinden sonra izlenen süreç farklı olsa da sonunda idarece 

bir tarh iĢlemi yapılmakta ve ilgili kiĢi belirli bir vergi yükü ile sorumlu kılınmaktadır.  
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  Sadık KırbaĢ, Vergi Hukuku, Temel Kavramlar, Ġlkeler ve Kurumlar, 17.b., Siyasal Kitabevi, Ankara, 

2006, s. 99,  
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  ĠĢlemin inĢai ve belirleyici olmasının farklık arz eden yönleri için bkz. Bahtiyar Akyılmaz, Ġdari Usul 

Ġlkeleri IĢığında Ġdari ĠĢlemin ;YapılıĢ Usulü, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2000, s. 54-55 
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  ġükrü Kızılot, Metin TaĢ, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 4.b., YaklaĢım Yayıncılık, Ankara, 

2011, s. 68.  
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Bu nedenle dört çeĢit tarh iĢleminden söz edilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki 

doktrinde tarh Ģekilleri/çeĢitleri olarak ifade edilen ve ortadaki farklılık, tarh iĢleminin 

kendinse özgü bir algı uyandıran ifadenin, tarh iĢleminin kendisinin birinin diğerinden 

farklı olması anlamında bir farklılığa iĢaret etmeyip; tarh iĢlemine giden sürecin 

farklılığına iĢaret etmektedir. Bu nedenle “tarh Ģekilleri” ifadesi bize göre söz konusu 

durumu tam olarak anlatamamaktadır. Zira tarh kelimesi, Arapça kökenli olup çıkarma 

anlamına gelmektedir. Çıkarma da bir bütünden belirli bir parçayı veya bir değerden belirli 

bir değeri ayırmayı ifade eder. Dolayısıyla bütün olarak belirlenen matrahın içinden idare 

tarafından verginin belirlenmesi tarh iĢlemidir. Bu durum isterse kiĢinin kendi beyanı 

doğrultusunda oluĢturduğu matrah üzerinden olsun isterse idare tarafından Kanunda 

belirlenen yöntem ve usullere göre belirlenmiĢ matrah üzerinden olsun değiĢmemektedir. 

BaĢka bir ifade ile tarh iĢleminin niteliği hiçbir zaman değiĢmemekte sadece tarh iĢleminin 

uygulandığı matrahın tespiti, değiĢik Ģekillerde olabilmektedir. Bu yüzdendir ki esasen tarh 

Ģekilleri derken, farklı tarh iĢlemlerinden değil farklı matrah belirleme usullerinden söz 

edilmektedir. 

Öte yanda tarh iĢleminin uygulandığı “matrah”ın tespitinde, uygulanan çeĢitli 

yöntemler de bulunmaktadır. Bunlar bir kimsenin ödeyeceği verginin tarh edilmesi 

iĢleminde uygulanmasından ziyade genel olarak vergi sisteminin benimsediği tarh sistemi 

olarak değerlendirilmektedir. Matrah tespit yöntemleri de yine dört grupta incelenmektedir. 

Ġlk olarak beyan usulü, ikincisi matrahın idarece takdir edilmesi usulü, üçüncüsü karine 

(dıĢ belirtiler) usulü, dördüncüsü götürü usul olarak ifade edilmektedir. Bunlardan beyan 

usulü çağdaĢ vergi sistemlerine egemen olan yöntem olarak varlığını sürdürmekle beraber 

diğer usuller kullanım alanı ya tamamen terk edilmiĢ ya da zaman zaman baĢvurulan 

yöntemler olarak varlıklarını sürdürmektedirler
63

. 

Son olarak denilebilir ki Türk Vergi Hukukunda tarh iĢlemi, kabul edilen matrah 

tespiti yöntem ve/veya yöntemlerinin belirlediği genel çerçeve içerisinde çeĢitli Ģekillere 

göre belirlenen matrahlara uygulanmaları bakımından dört Ģekilde ortaya çıkmaktadır.
64
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  Konu hakkında geniĢ bilgi için bkz. ġerafettin Aksoy, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 5.b., Filiz 

Kitabevi, Ġstanbul 1999,ss. 58-64 
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Bunlar: beyanı üzerine yapılan tarh, ikmalen tarh, re‟sen tarh ve idarece tarhtır. Bunlardan 

kısaca bahsetmek gerekirse; 

Beyan üzerine yapılan tarh; Türk Vergi Hukuku‟nda benimsenen genel 

vergilendirme iĢlemidir. Burada ilgili kiĢi (mükellef) vergiye konu gelirinin vergiye esas 

alınacak miktarını idareye yasalarda gösterilen Ģekil ve zamanda beyan etmesi üzerine, 

idare tarafından kiĢinin beyan ettiği matrah üzerinden tarh ve eĢ zamanlı olarak tahakkuk 

iĢlemi yapılır. Günümüzde beyanların çoğu elektronik ortamda kabul edildiğinden yapılan 

tarh ve bu tarh iĢlemine dayalı düzenlenen tahakkuk fiĢleri (tahakkuk iĢlemi) yine 

elektronik ortamda davacıya tebliğ edilir. Böylece vergiyi doğuran olayın vuku bulup 

bundan neĢet eden vergi matrahının idareye bildirilmesi üzerine vergilendirmeye iliĢkin 

zincir iĢlemler ardı ardına tesis edilmektedir. 

Beyan usulünde tarh iĢlemi ile birlikte tahakkuk iĢleminin de meydana gelmesi, 

mükellefin kendi saptadığı matrah üzerine yapılacak tarh iĢlemine karĢı kural olarak bir 

itirazının bulunmayacağı kabulüne dayanır
65

.  Öyle ki 213 sayılı VUK‟un 378 maddesinin 

ikinci fıkrasında bu durum yasa kuralı haline dönüĢtürülmüĢtür
66

. 

Türk vergi sisteminde gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, 

katma değer vergisi gibi baĢlıca vergilerde beyan usulü benimsenmiĢtir. ÇağdaĢ 

vergilendirme yöntemi olarak benimsenen beyan usulü mükellef ile idare arasında objektif 

iyi niyet kurallarına göre iĢleyen bir süreçtir. Burada ilgilinin vergi matrahını doğru beyan 

edeceği kabul edilir. Ancak kiĢi gerçek matrahını gizleme ve/veya eksik bildirme gibi bir 

durum içerisinde hareket ederse; bu kez beyanda bulunan kiĢinin aktif olduğu usulden 

idarenin aktif olduğu duruma geçilir ve kiĢinin ödeyeceği verginin matrahı idarece tespit 

edilir. Bu takdirde yukarıda belirtilen matrah belirleme usulleri iĢletilerek tarh iĢlemi 

yapılır.  

Söz konusu usullerden  ilki ikmalen  tarhtır. Burada beyan edilen matrah üzerinden 

yapılan tarh iĢleminden sonra ortaya çıkan veya idarece saptanan fark matrahlar için 

yapılan tarh iĢlemi söz konusudur. Bu usul 213 sayılı Kanunun “ikmalen vergi tarhı” 

baĢlıklı 29. maddesinde, Ġkmalen vergi tarhı, her ne Ģekilde olursa olsun bir vergi tarh 
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   213 sayılı VUK‟un Dava Konusu baĢlıklı 378. maddesinin 2. fıkrası: “Mükellefler beyan ettikleri 

matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karĢı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi 

hatlarına iliĢkin hükümleri mahfuzdur.” 
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edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere 

veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı 

üzerinden alınacak verginin tarh edilmesi olarak tanımlanmıĢtır.  

Buna göre tamamlayıcı niteliği ile ön plana çıkan ikmalen tarh iĢleminin 

yapılabilmesi için ilk önce mükellef hakkında yapılmıĢ bir tarh iĢleminin bulunmasının 

yanı sıra matrah ya da matrah farkının, defter, kayıt ve belgelere yahut kanuni ölçütlere 

dayanılarak saptanmıĢ olması gerekir.  Bu Ģartlar dahilinde belirlenen matrah üzerinden 

yapılan ikmalen tarh iĢlemi 213 sayılı Kanunun 34. maddesinin amir hükmü gereğince bir 

ihbarname ile ilgilisine tebliğ edilir
67

. 

Bir diğer usul olan Re‟sen vergi tarhını, ilgili kiĢinin ödeyeceği verginin ölçütü 

olan matrahın kanuni ölçülere dayanılarak kısmen ya da tamamen saptanmasına olanak 

bulunmayan hallerde ve zamanında beyanname verilememesi gibi bir kısım yasal koĢullar 

gerçekleĢtiğinde matrah, ikmalen tarhiyatta olduğu gibi, yine idare tarafından belirlenip 

verginin tarh  edilmesi Ģeklinde ifade etmek mümkündür. Re‟sen vergi tarhı 213 sayılı 

Kanunun 30. maddesinde, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve 

belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir 

komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca 

düzenlenmiĢ vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden 

vergi tarh olunması olarak tanımlanmıĢtır. Aynı maddenin 3. fıkrasında ise hangi hallerde, 

vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 

dayanılarak tespitinin mümkün olmadığının kabul edileceği bentler halinde sayılmak 

suretiyle belirlenmiĢtir
68

.  
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  213 sayılı VUK‟un “ihbarname esası” baĢlıklı 34. maddesi: “Ġkmalen ve re'sen tarh edilen vergiler 

„Ġhbarname‟ ile ilgililere tebliğ olunur. Nevi ve doğuĢu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarnameler 

kullanılır.” 
68

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 30. maddesinin 3. fıkrası: 

 AĢağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matrahının tamamen veya kısmen 

defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul edilir. 

 1. Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemiĢse, 

 2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına 

iliĢkin bilgiler gösterilmemiĢ bulunursa, 

 3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamıĢ veya tasdik 

ettirilmemiĢ olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara her hangi bir sebeple ibraz 

edilmezse, 

 4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tesbitine imkan 

vermiyecek derecede noksan, usulsüz ve karıĢık olması dolayısiyle ihticaca salih bulunmazsa. 

 5. (Mülga bent: 22/07/1998 - 4369 82 md.)  
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Re‟sen vergi tarhında da idarece belirlenen matrah ve bu matrah üzerinden yapılan 

tarhiyat ihbarname ile ilgilisine tebliğ edilir. 

Son olarak verginin idarece tarhı ise;  mükellefin vergi borcuna iliĢkin ödevlerini 

yerine getirmediği ve 213 sayılı Vergi Usul Kanuna göre re‟sen ve ikmalen tarhiyat 

usulünün geçerli olmadığı bir kısım durumlarda matrahın yine idare tarafından saptanması 

Ģeklinde tanımlanmaktadır
69

. 213 sayılı VUK‟un “Verginin Ġdarece Tarhı” baĢlıklı 

mükerrer 30. maddesinde, verginin idarece tarhı; 29. ve 30. maddeler dıĢında kalan 

hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda 

müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine 

getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar 

üzerinden idarece tarh edilmesi olarak tanımlanmıĢtır.  

Ġdarece tarh; daha önce bir tarhiyat bulunan ve defter, belge ve diğer kanuni 

ölçülere göre yapılan ikmale tarhiyat ile takdir komisyonu kararı ve inceleme  raporuna 

göre yapılan re‟sen tarhiyattan farklı olarak idare tarhiyat,  213 sayılı Kanunun 131. 

maddesinde düzenlenen yoklama fiĢine dayanır. Bu yönüyle ikmalen tarh ile re‟sen tarh 

arasında bir yere denk gelecek Ģekilde dizayn edilmiĢtir.  

Ġdarece tarh, ikmalen ve re‟sen tarh yöntemlerinde olduğu gibi ihbarname ile 

ilgilisine tebliğ edilmekle beraber aynı zamanda idarenin ilan koymaya mahsus mahalline 

asılması ile de diğer tarh yöntemlerinden farklı bir tebliğ usulü benimsemiĢtir. Bu durum 

tarh iĢlemine karĢı açılacak davalarda özellik arz edecektir. Zira mükerrer 30. maddenin 5. 

fıkrasında,  kiĢinin tarh iĢlemine karĢı dava açma süresinin adrese tebliğ söz konusu ise bu 

tebliğin tarihinden itibaren değilse ilan askı tutanağının tarihinden itibaren iĢlemeye 

baĢlayacağını düzenlenmiĢtir. Bu durum, bir yönüyle ilgilinin dava açma süresini 

etkilerken bir yönüyle de idare tarafından, “idarece tarh yöntemi” uygulanarak tespit edilen 

                                                                                                                                                                                
 6. (Ek bent: 30/12/1980 - 2365/4 md.) Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin 

gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa. 

 7. (Mülga bend: 07/01/2003 - 4783 S.K./8. md.) 

 Harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulmuĢ veya vergiye tabi olmayan kazançlardan sağlandığı 

kanıtlanamayan kısmı, harcama ve tasarrufun mevcudiyetinin tespit edildriği dönemden bir önceki 

dönemde elde edilmiĢ ve vergisi ödenmemiĢ kazanç olarak ilgili dönem (...)  matrahının takdirinde dikkate 

alınır. 

 8. (Ek bent: 24/06/1994 - 4008/2 md.) Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca 3568 sayılı 

Kanuna göre yetki almıĢ meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri 

imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli mali müĢavir tasdik raporu zamanında 

ibraz edilmezse, 
69

   Öncel - Kumrulu - Çağan, a.g.e. s. 99 
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matrah üzerinden yapılan tarh iĢleminin, hukuk alemine doğması ve ilgilinin hukukunda 

sonuç doğurması için yapılması gereken yasal Ģekil Ģartlarını düzenlenmesi bakımından 

önemlidir. 

Ġdarenin aktif olduğu tüm tarh iĢlemlerinde ilgilisine Kanunda gösterilen koĢullara 

göre vergi ziyâı cezası uygulanmaktadır. Bu cezalar 213 sayılı Kanunun 366. maddesi 

uyarınca diğer vergi cezalarında olduğu gibi ihbarname ile ilgilisine tebliğ edilmek 

zorunda olduklarından uygulamada vergiler ile birlikte aynı ihbarname ile tebliğ 

edilmektedirler. 

Son olarak tarh usulleri ile ilgili olarak Ģunu ifade etmek mümkündür: Beyan 

üzerine yapılan tarh iĢlemi ile diğer usullere göre yapılan tarh iĢlemleri, idarece yapılan 

iĢlemler nedeniyle iki temel kategoriyi oluĢturmaktadır. Bunlar vergi hukuku yazınında 

beyan esası ve ihbarname esası olarak ifade edilmektedir. Beyan esasını, yukarıda 

değinilen beyan üzerine tarh iĢleminin vücut bulduğu hukuki zemin olarak tanımlamak 

mümkündür. Zira vergide kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak vergi ve bunun türevi alanı 

kanunlarla dizayn eden kanunkoyucu, çağdaĢ vergilendirme yöntemlerinden biri olarak 

kabul edilen kiĢinin kendi vergi matrahını beyan etmesi sistemi olarak kodlanan beyan 

esasını benimsemiĢtir. Sistem ilgilinin vergi matrahını idareye bildirmesi üzerine tarh, 

tebliğ ve tahakkuk aĢamalarının birlikte gerçekleĢtirilmesi ve kiĢinin kendi beyanından 

neĢet eden vergiyi gönüllü olarak ödemesi üzerine kuruludur.
70

 Burada aktif suje 

mükelleftir. Ġdare sadece kamu gücünü matrahtan ayrılacak verginin belirlenmesi iĢlemini 

yapmakta, bunu yaparken de herhangi bir ekstra mali yüküm ihdas edememektedir. 

Ġdarenin verginin ihdası sürecinde pasif konumda olması nedeni ile beyan esası üzerine 

bina edilmiĢ iĢlemlerden ötürü vergi uyuĢmazlıkları kural olarak doğmamaktadır. Vergi 

hataları ve ihtirazı kayıtla yapılan beyan üzerine açılan vergi davaları ise söz konusu genel 

durumun istisnalarını oluĢturmaktadır. Bu hususlara çalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde 

daha detaylı olarak değinilecektir. 

Ġhbarname esası
71

 ya da ihbarname kuralı ise, ikmalen, re‟sen ve idarece tarh 

edilen vergilerin hukuken varlık kazanabilmeleri ve ilgilinin hukukunda sonuç 

                                                           
70

   Beyan esası için bkz. ġenyüz - Yüce - Gerçek, a.g.e., s.158; Öncel - Kumrulu - Çağan, a.g.e. s. 106; ayrıca  

Osman Sarıaslan “Tevkifen Ödenen Gayrimnekul Sermaye Ġratlarının Beyan Edilememesinin EĢitlik ve 

Mali Güç Ġlkelerine Aykırılığı” Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 99, Mart 2012, ss. 38-43 arası. 
71

   Ġhbarname esası ile ilgili olarak bkz. Nedim Tolga Süer, “Ġhbarname Esası” Vergi Dünyası, Yıl:30, 

Sayı:354 s. 69-76. Ancak yazar burada, ihbarname esasını sadece re‟sen ve ikmalen vergi tarhına 
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doğurabilmeleri için mutlaka ihbarname ile tebliğ olunması gerekir. Bu durum, 213 sayılı 

Kanunun 34. maddesinin açık hükmü gereğidir. Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu 

Kanun hükmünde idarece yapılan tarhtan ötürü ihbarname tebliği düzenlenmemiĢ bu 

yöntem üzerine tarh edilen vergilerin ihbarname ile ilgilisine tebliğ edileceği aynı Kanunun 

mükerrer 30/3. maddesinde düzenlenmiĢ hatta bu yöntemle yapılan tarh iĢleminin, 

ihbarname ile tebliğinin yanı sıra ayrıca idarenin ilan asmaya mahsus mahallinde ilan 

edileceği Ģartı ile ihbarname kuralına fazladan Ģekil koĢulu öngörmüĢtür.   

Ġhbarname esasında, ilgilinin ödemesi gereken verginin matrahı muhtelif usullere 

göre idarece belirlendikten sonra ihbarname ile tarh iĢlemi yapılmakta ve bunun ilgilinin 

hukukunda sonuç doğurması için 213 sayılı Kanunun 22. maddesinin amir hükmü 

gereğince yine aynı Kanunun 93 ve 109. maddelerinde düzenlenen usullere göre tebliğ 

edilmektedir. Burada aktif süje idaredir. Dolayısıyla idare burada, vergilendirmeye iliĢkin 

iĢlemleri en baĢından yani vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden, matrahın 

oluĢturulmasına, oluĢturulan matrah üzerinden tarh iĢleminin yapılmasına, yapılan tarhın 

ilgilisine tebliğ edilip tahakkuk ettirilmesine ve hatta tahsiline kadar süreçte bir çok idari 

iĢlem tesis etmektedir. Bu da iĢlem sayısının çokluğuna bağlı olarak çıkan idari uyuĢmazlık 

sayısını artırmaktadır.  

Nihayetinde tarh iĢlemine karĢı açılan davalarda; tarh iĢleminin yukarıda belirtilen 

usullerden hangisine göre ihdas edildiği hususu önem arz etmektedir. Bu nedenle tarh 

iĢlemine karĢı açılan davalar incelenirken değinilen söz konusu farklı durumlar ve bu 

durumlardan kaynaklı özellik arz eden hususların gözetilmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda; tarh iĢlemine karĢı açılan davalar, vergide kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak 

vergi usul hükümlerinin de kanunla düzenlenmiĢ olması nedeni ile idarenin hangi kanuni 

ölçütlere göre hareket etmesi gerektiği, mükellefin de bu iĢlemlere karĢı nasıl bir hukuki 

korunma talep edebileceği yasalar nezdinde sabit olduğundan tarh iĢlemine karĢı açılan 

davaları ikmalen, re‟sen ve idarece tarh edilen iĢlemler olarak ela alıp bunlardan 

kaynaklanan özelik arz eden durumlar özelinde incelemek mümkündür. Ancak  tarh 

iĢlemine karĢı açılan davaların dayanağında muhakkak bir ikmalen, re‟sen ve idarece tarh 

iĢlemi olacağından bunları ayrı ayrı incelemek yerine aynı sonucu daha pratik yoldan 

                                                                                                                                                                                
özgülemiĢ olmanın yanı sıra konuyu ihbarnamenin ekinde bulunması gereken ve matraha iliĢkin bilgilerin 

yer aldığı rapor ve takdir karlarının ekli olup olmaması noktasında sınırlı olarak incelemiĢtir.  
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vereceğine inandığımız tarh iĢlemini merkeze alarak buna karĢı açılan davaları genel tarh 

iĢlemi modeli üzerinden inceleyeceğiz.  

1.2.1.1.  Vergi İncelemesi Sonucu Açılan Davalar 

Vergi incelemesi en genel tanımı ile mükellef hesaplarının gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının araĢtırılmasıdır
72

. Ayrıca vergi incelemesini, idarenin aktif olduğu 

ikmalen, re‟sen ve idarece tarh iĢlemleri için matrahın belirlenmesi için belirli bir usuli 

çerçevede yapılan idari süreç olarak tanımlamak da mümkündür.  

Bununla birlikte vergi incelemesi, vergi hukukumuzun ve vergi sistemimizin bel 

kemiği olan 213 sayılı VUK‟un gereği beyan esası benimsendiğinden beyan esasında 

kiĢinin vergiye konu edilecek matrahını doğru beyan edip etmediği belirli süre ve Ģekillere 

göre idarece denetlenmesi olarak tanımlanabilir. Ancak ifade etmek gerekir ki vergi 

incelemesi sadece kayıtlı mükelleflerin denetlenmesi olarak da ifade edilemez. Zira vergi 

incelemesi aynı zamanda kayıtlı olmayan mükelleflerin ortaya çıkarılıp bunların Ģayet 

verginin konusuna giren faaliyetleri varsa ve bu faaliyetlerden ötürü matrah oluĢuyorsa 

bunların vergilendirilmesi; aynı Ģekilde vergiyi doğuran olay Kanunlarla yasaklanmıĢ bir 

faaliyete iliĢkin olsa dahi bunların ortaya çıkarılması ve vergilendirilmesinin sağlanması 

amacına da hizmet eder.  

Bu nedenle vergi incelemesi, vergi mükellefi olsun yada olmasın ilgili kiĢinin, 

kanunların vergi bağladığı yasal ve yasal olmayan faaliyetlerinden ötürü ödeyecekleri 

vergileri tespit eden, beyan edilip ödenen vergilerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını 

kontrol eden ve mali idare tarafından belirli bir kamu gücüne dayalı olarak belirli kurallara 

göre yapılan araĢtırma ve yerine göre denetleme faaliyetidir
73

.  

Vergi incelemesi, doğası gereği, idarenin mükellef üzerinde kullandığı ya da 

kullanması muhtemel idari bir baskı aracına dönüĢme eğilimi taĢımaktadır. Bu nedenle 

vergi incelemesi sıkı Kanuni kurallara bağlanmıĢtır. Kimlerin vergi incelmesi yapmaya 

                                                           
72

   Ahmet Erol, Vergi Ġncelemesi & Mükellef Hakları, Ġstanbul SMMM Odası, Ġstanbul, 2010, s. 20 
73

  Öyle ki DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 22.01.2010 gün ve E:2008/880 K:2010/9 sayılı 

kararında, konuyla ilgili temyiz kararını veren DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 10.10.2006 gün ve 

E:2006/516 K:2006/1796 sayılı kararında vergi incelemesi,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3 ncü 

maddesinin (B) bendi ile aynı Kanunun 134'ncü maddesinin ilgili hükümleri gözetildiğinde vergi 

incelemesinin, vergiyi doğuran olay ve bu olaya iliĢkin muamelelerin gerçek mahiyetinin belirlenmesi 

amacına yönelik olması gerektiği, süresinden sonra da olsa defter ve belgeleri incelemeye ibraz etmeye 

hazır olduğunu bildirmesine karĢın inceleme elemanınca vergi incelemesinin amacına da uygun olarak ve 

gerçek durumun ortaya çıkarılması maksadıyla sonradan ibraz edilen belgelerin vergi dairesi ya da vergi 

mahkemesince incelenmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. 
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yetkili olduğundan incelemenin amacına, incelemenin nerede ve ne Ģekilde yapılmasından   

inceleme baĢlanmadan yapılması gerekenler ile bitirilince yapılması gerekenlere bir çok 

konu Kanunla düzenlenmiĢtir
74

. 

Vergi incelemesi kural olarak bir rapor ile sonlandırılır. Yani incelemenin sonunda 

yapılan incelemede elde edilen bilgi ve bulgular ile varılan sonuç veya sonuçlar  bir rapor 

ile tespit edilir. Bu rapor doğrultusunda idare gerekli iĢlemleri yapar. ĠĢte bu rapor ya da 

rapor doğrultusunda idarece yapılan iĢlemler, ilgililer tarafından idari yargıda dava konusu 

edilebilir. Yani inceleme sonunda yapılan iĢlemler idari yargıda, dolayısıyla da bu tür 

uyuĢmazlıkları çözmekle özel görevli olan vergi mahkemeleri nezdinde dava konusu 

edilebilir. 

1.2.1.1.1. İnceleme Raporlarının Doğrudan Dava Konusu Edilmesi 

31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanıp yürürlüğü giren 

“Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği”nin 56/1. maddesinde, vergi müfettiĢleri 

çalıĢmalarının sonuçlarını, iĢlerin özelliğine göre yönetmelikte sayılan rapor türlerinden bir 

veya yazı ile tespit edecekleri hüküm altına alınmıĢtır.  Anılan Yönetmeliğe göre vergi 

müfettiĢleri tarafından hazırlanacak raporlar ise Ģunlardır: Vergi inceleme raporu, vergi 

suçu raporu, görüĢ ve öneri raporu, cevaplı rapor, genel kuruluĢ raporu,  genel durum 

raporu, ön inceleme raporu, soruĢturma raporu, disiplin soruĢturması raporu ve bilim 

raporudur
75

.  

Anılan raporların neleri kapsadığı ve ne tür bir inceleme gerektiği hususları da 

anılan Yönetmelikte düzenlenmiĢtir. Ġncelenen konu bakımından önemli olan ve 

mükellefin vergi kanunlarına uygunluğunun denetlendiği vergi inceleme raporlarıdır. 

                                                           
74

  Bu konu 213 sayılı VUK‟un 134 ve 147. maddeleri arasında toplam 14 maddede ayrıntılı olarak 

düzenlenmiĢtir. Ancak söz konusu hükümlerde yer alan bazı belirsizlikler  01.08.2010 tarihinde yürürlüğe 

giren 6009 sayılı Kanunla mükellefler haklarını gözetir nitelikte bazı düzenlemeler ile  giderilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

 Ayrıca 10.07.2011 gün ve 27990 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 646 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin (KHK) 1.maddesi uyarınca, vergi denetimi tek çatı altında toplanmıĢtır. Aynı 

zamanda anılan  KHK‟nın 4/a. maddesi ile de 213 Sayılı Kanunun 135. maddesinin 1. fıkrası,  vergi 

incelemesi; vergi müfettiĢleri,  vergi müfettiĢ yardımcıları, ilin en büyük mal memuru ve vergi dairesi 

müdürleri tarafından yapılacağı Ģeklinde; 2. fıkrası ise Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının merkez ve taĢra 

teĢkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir 

Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 
75

  Bu raporların yanı sıra yine vergi müfettiĢlerinin hazırlayacağı “yazı” da bir rapor türü olarak 

Yönetmeliğin 56/1-ı maddesinde sayılmıĢtır. 
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Vergi inceleme raporu ise Yönetmeliği 57. maddesinde düzenlenmiĢtir. Anılan 

maddeye göre, vergi inceleme raporlarının, Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunlarına 

göre yapılan vergi incelemeleri sonucunda mükellef veya vergi sorumlusu hakkında; vergi 

türü ve vergilendirme dönemi itibarıyla ayrı ayrı ve yeterli sayıda düzenleneceği 

belirtilmiĢtir.  

Ayrıca Yönetmeliği 57. maddesinin 3. fıkrasında da, yürütülmekte olan 

incelemelerde birden fazla mükellefi veya vergi türünü ya da aynı mükellefin birden fazla 

vergilendirme dönemini kapsayan eleĢtiri konusu yapılabilecek hususların tespit edilmesi 

halinde, konunun tek bir raporda ifade edilebilmesi amacıyla “Vergi Tekniği Raporu” 

düzenlenebileceği; bu raporların, sonrasında düzenlenecek vergi inceleme raporlarının 

ekini oluĢturacağı hüküm altına alınmıĢtır.  Ancak ifade etmek gerekir ki Vergi Tekniği 

Raporu ile ilgili olarak benzer bir düzenleme de 08.07.1970 gün ve 13542 sayılı Maliye 

Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliği‟nin 105. maddesinde düzenlenmiĢti. Söz 

konusu yönetmelikte vergi tekniği incelemesi, vergi beyannamesi incelemelerinin dıĢında 

yapılacak incelemelerin dıĢında kalan kayıt nizamı incelemeleri, sınırlı incelemeler, 

karĢılık, seçim ve ayıklama incelemeleri, ilk madde indirimi, vergi ve stopaj iadeleri, servet 

beyanı, özel hesap dönemi, kayıt serbestliği, defter sistemleri gibi incelemeler için vergi 

tekniği inceleme raporunun düzenleneceği ifade edilmiĢti. Ancak uygulamada genelde 

kendilerine ulaĢılmayan mükellefler için hazırlanan bir rapor türü olarak kullanılmıĢtır. 

Yeni Yönetmelik ile birlikte vergi tekniği raporu, vergi inceleme raporları için bir yardımcı 

unsur olarak yeniden düzenlendiği anlaĢılmaktadır. 

Vergi inceleme raporlarının dava konusu edilebilirliği ve bunlara karĢı açılan 

davaların niteliğini tartıĢmaya geçmeden vergi suçu raporunda da bahsetmek gerekir. Zira 

anılan Yönetmeliğin 58. maddesinde Vergi Suçu Raporu düzenlenmiĢtir. Buna göre 213 

sayılı Kanunun 359. maddesi kapsamındaki fiillerin tespiti durumunda aynı Kanunun 367. 

maddesi uyarınca yeterli sayıda vergi suçu raporu düzenlenecektir. Böylece yapılan bir 

vergi incelemesi esnasında, inceleme elemanının 213 sayılı Kanunun 359.  maddede 

sayılan suçlarla sınırlı olmak kaydıyla bu suçların varlığına kani olursa bu konuda bir rapor 

hazırlayıp olayın soruĢturulması için Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderecektir. Bir 

yönüyle suç duyurusu niteliğindedir. Dolayısıyla bu raporun adli niteliği idari niteliğinin 

önündedir. Kural olarak vergi suçu raporları, kiĢilerin vergisel yükümlülüklerinde artıĢ ve 

azalıĢa iliĢkin hüküm veya sonuç ihtiva etmezler.  
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Yönetmelikte belirtilen diğer rapor türleri ise daha çok idarenin diğer faaliyet 

alanlarına iliĢkin olup, kural olarak bunlar da vergi mükelleflerinin vergisel 

yükümlülüklerini artıran hükümler ihtiva etmezler. Ġlgilisinin vergisel sorumluğuna iĢaret 

eden raporlar yukarıda değinilen vergi inceleme raporu ile nispeten vergi tekniği 

raporlarıdır.  

Ġdarenin genel denetim ve inceleme yetkisi çerçevesinde veya ortada ikmalen ve 

re‟sen tarh iĢlemini gerekli kılacak koĢullar varsa, mükellefin veya ilgilinin hesaplarını 

incelenir ve incelemenin sonunda hazırlanan rapora göre de iĢlem tesis edilir. BaĢka bir 

anlatımla inceleme raporunda, inceleme elamanı, inceleme neticesinde ortada ikmalen 

ve/veya re‟sen tarh koĢullarının bulunduğu iddiasıyla tespit ettiği matrah farkı üzerinden 

ilgiliye re‟sen veya ikmalen tarhiyat yapılmasını önerir. Bunun üzerine ilgili idare, vergi 

incelme raporunda belirtilen matrahlar üzerinden gerekli tarhiyat iĢlemlerini yapar ve 

ilgilisine tebliğ eder.  

Bu nedenle vergi inceleme raporları, “hazırlayıcı” iĢlem niteliğindedirler
76

 ve kural 

olarak kesin ve yürütülebilir nitelikte olmadıklarından iptal davasının konusu olmazlar. 

Ancak bazen bu raporlar, doğrudan matrah farkına iĢaret eder nitelikte sonuç ihtiva 

etmeyebilir. Örneğin bir katma değer vergisi incelemesinde, mükellefin devreden katma 

değer vergisi oranlarının yüksek olması nedeniyle inceleme neticesinde bulunan matrah 

farkı, bu tutar içerisinde yok edilip tarhiyata dönüĢmeyebilir. Ancak bu halde dahi ilgilinin 

devreden katma değer vergisi, bulunan matrah farkı kadar azaltılır.  

Benzer bir durum gelir veya kurumlar vergisi incelemesi neticesinde de meydana 

gelebilir: Ġncelemede, eleĢtirilen bir konu nedeni ile vergi matrahı oluĢması gerektiği halde, 

yararlanılan yatırım indirimi veya devreden zarar mahsubu gibi haklar nedeni ile matrah 

oluĢmayabilir. Bu gibi durumlarda kiĢi hakkında oluĢan pozitif bir matrah farkı olmasa da 

devreden haklarını etkileyen negatif matrah farkları söz konusu olmaktadır. Bu takdirde,  

bulunan negatif matrah farkları kadar, mükellef yasal haklardan fazladan yaralandırılması 

cihetine gidilmekte ve inceleme raporları bu sonuçları doğuracak Ģekilde hazırlanmaktadır.  

Görüldüğü üzere bu tür durumlarda, inceleme sonucu hazırlanan rapora dayalı 

olarak ilgili hakkında tarh iĢlemi yapılmamakta; raporun öngördüğü biçimde, ilgilinin 

incelenen dönemi için değil gelecek dönemleri için vergi yükümlülüğü artırılmaktadır. Bu 
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nedenle bu tür inceleme raporları da bir vergi tarhı iĢlemi ile sonuçlanmasa da ilgilinin 

vergi yükümlüğü üzerinde değiĢiklik yapan, dolayısıyla mülkiyet hakkını doğrudan 

ilgilendiren idari iĢlem niteliğindedirler. Bu da ilgilinin vergi kanunları karĢısında, yakın 

gelecekte muhtemel bir vergi matrahı ile karĢılaĢması sonucunu doğuracağından bu 

iĢlemlere (inceleme raporlarına) karĢı idari dava açılabilecektir.  

Diğer yandan raporların doğrudan idari davaya konu edilebilmesi için muhakkak 

surette ilgilisine tebliğ edilmiĢ ya da ilgilisinin ıttılasına girmiĢ olması gerekir. Öyle ki bazı 

durumlarda, bu tür inceleme raporları uyarınca ilgili idare, rapor doğrultusunda bir iĢlem 

tesis ederek ilgilisine bu durumu duyurmaktadır. Bu durumda kiĢi, isterse son tebliğ edilen 

iĢlemi isterse de bu iĢlemle haberdar olduğu vergi inceleme (veya nadiren de olsa vergi 

tekniği) raporunu ya da her ikisini birden dava konusu edebilir. 

213 sayılı VUK‟un, 30/1. maddesinde re‟sen tarh iĢlemi tanımı içerisinde yer alan 

“… vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiĢ vergi inceleme raporlarında 

belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması” ifadesi ile aynı 

maddenin 2. fıkrasında yer alan “Ġnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah 

veya matrah farkı resen takdir olunmuĢ sayılır.” ifadeleri dikkate alındığında, inceleme 

raporunda bulunan matrah farkları nedeni ile ilgili idarenin, raporlara karĢı, 213 sayılı 

Kanunun 377/2. maddesi kapsamında itiraz haklarının bulunmadığı hususu da hesaba 

katıldığında, raporun varlığı halinde idarenin yetkisi bağlı yetki Ģeklinde tezahür edecektir. 

Dolayısıyla bu tür inceleme raporları Ģayet ilgilisine tebliğ edilmiĢse ve hatta yerine göre 

ilgisinin ıttılasına girmiĢse doğrudan idari davaya konu edilebilir. 

Öte yandan; burada, 213 sayılı VUK‟un 378. maddesinde belirtilen durumun 

tartıĢılması gerekir. Zira ilgili maddenin 1. fıkrasında, vergi mahkemesinde dava açabilmek 

için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve komisyonları kararlarının tebliğ 

edilmiĢ olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmıĢ ve 

ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiĢ olmasının; 2. fıkrasında ise mükellefler beyan 

ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karĢı dava 

açamayacakları; ancak bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri saklı olduğu 

düzenlenmiĢtir. Bu nedenle Vergi Mahkemelerinde dava açılmasının verginin tarh 

edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiĢ 

olması ya da tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmıĢ ve 
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ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiĢ olmasına bağlı kılınmıĢ olmasına karĢın; konu 

genel idari yargılama usulü içerisinde değerlendirilmelidir. Nitekim uygulamada, idari 

iĢlemlere karĢı dava hakkını düzenleyen Ġdari Yargılama Usul Kanunun genel çerçevesinde 

ve idarenin her türlü eylem ve iĢlemlerine karĢı yargı yolunun açık olduğunu belirleyen 

Anayasa‟nın 125/1. maddesi ekseninde konu değerlendirilmektedir. Buna göre vergi 

inceleme raporları her ne kadar genel anlamda hazırlayıcı iĢlem iseler de vardıkları sonuç 

ilgilinin hukukunda tarhiyat haricinde sonuç doğuruyor veya gelecek dönemlere etki 

doğuracak sonuçlar içeriyorsa, bunların doğrudan idari davaya konu edilebilmeleri 

mümkündür
77

.  

Yoksa VUK‟un 378. maddesi hak arama hürriyetini sınırlayacak Ģekilde 

düĢünülmemelidir. Zira 378. maddenin dar yorumlanması halinde, tarh öngörmeyen ancak 

ilgilinin gelecek dönem vergisel yükümlerini artıran bu tür iĢlemler hiçbir zaman yargı 

denetimine tabi olamayacak gibi bir sonuç meydana çıkacaktır. Bu da Anayasanın 2. 

maddesinde anlatımını bulan hukuk devleti ilkesi ile yukarıda değinilen 125/1. maddesinde 

ifade edilen Anayasanın amir hükmüne aykırılık teĢkil edecektir. 

Ayrıca matrah farkı içermeyip gelecek dönemler için ilgilinin hukukunda sonuç 

doğuran inceleme raporları birer idari iĢlem olmaları hasebiyle bu iĢlemlere karĢı açılan 

davalar da iptal davasıdır. Bu nedenle iptal davası açılabilmesi için 2577 sayılı Kanunun 

2/1-a maddesi uyarınca menfaat ihlalinin yeterli sayılmıĢ olması nedeni ile de ilgili 

hakkında tarh iĢlemi kadar kat‟i sonuç doğurmasa da ya da baĢka bir ifade ile  tarh iĢlemi 

gibi ilgilinin mülkiyet hakkının ihlaline iliĢkin bulunmasa da genel iptal davası kapsamında 

ilgilinin menfaatini etkilemesi dava hakkı için yeterlidir.  

Son olarak ifade vergi mahkemelerince, inceleme raporları vardıkları sonuç ve 

önerdikleri idari iĢlemlere göre değerlendirilerek, buna göre iĢlem yapılmaktadır. Tarh 

önermeyen raporlar ilgilin vergisel yükümlülüğünde cari dönem ve/veya gelecek dönemde 

bir artıĢa sebebiyet veriyorsa bunlar iptal davasına konu edilebileceği kabul edilmektedir. 

Buna mukabil sadece tarh öneren raporlar, sadece hazırlık iĢlemi mahiyetinde 

olduklarından doğrudan idari davaya konu edilemeyeceklerdir.  Bunlara karĢı açılan 

davalar ortada kesin ve yürütülmesi gereken iĢlem yokluğundan esasa girilmeksizin 
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reddedilmektedir. Ayrıca anılan ifadelerden anlaĢılacağı üzere inceleme raporlarına karĢı 

vergi mahkemelerinde açılan davalar tipik bir iptal davasıdır. 

1.2.1.1.2. İnceleme Raporuna Dayalı Tarhiyatlara Karşı Açılan Davalar 

Vergi incelmesi yapmaya yetkili kiĢilerin 213 sayılı Kanunun 30/1. maddesinde 

belirtilen koĢulların varlığı halinde veya genel denetim görevi çerçevesinde yaptıkları vergi 

incelemesi neticesinde hazırlanan vergi inceleme raporları, incelenen mükellefin bağlı 

olduğu vergi dairesi müdürlüğüne gönderilir. Ġnceleme raporu Ģayet belirli bir matrah 

farkının tespitinden dolayı tarhiyat öneriyorsa vergi dairesi, raporda belirtilen hususlara 

göre iĢlem yapmak noktasında takdir hakkına sahip değildir, raporda önerilen tarhiyat 

iĢlemini yapar ve bunu ilgiliye tebliğ eder
78

. Bu tebliğ 213 sayılı VUK‟un 34. maddesi 

mucibince bir ihbarname ile olur. Ve tebligat iĢlemlerinde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

hükümleri değil, konuyu özel olarak düzenleyen 213 sayılı VUK‟un tebliğe iliĢkin 

hükümleri uygulanır.  

Mükellef kendisine tebliğ edilen vergiler için 2577 sayılı Ġdari Yargılama Kanunun 

7/1. maddesine göre 30 gün içerisinde ilgili vergi mahkemesine idari dava açma yoluna 

gidebilir. Bu davalar, idari yargılama çerçevesinde ele alındığında iptal davası niteliğinde 

olup; söz konusu tarh iĢlemini tüm etki ve sonuçları itibari ile düzenlendiği tarihten geçerli 

olmak üzere yani geçmiĢe yürütülecek Ģekilde hukuk âleminden silinmesi maksadına 

yönelik davalardır
79

. 

Vergi davalarının azımsanamayacak bir kısmını incelemeye dayalı tarhiyat 

iĢlemlerine karĢı açılan davalar oluĢturmaktadır. Zira beyan esasının geçerli olduğu vergi 

sistemimizde, idarenin proaktif olduğu bir sürecin sonunda tesis edilen bu iĢlemler çoğu 

kez mükellefler tarafından tatmin edici bulunmamaktadır. Bu nedenle uygulamada 

incelemeye dayalı tarh iĢlemleri sıklıkla dava konusu edilmekle beraber; bu iĢlemlere karĢı 

açılan davanın hukuki niteliği konusunda bir netlik bulunmamaktadır. Bu iĢlemlere karĢı 

açılan davaları konusunun belirli bir parayı ihtiva etmesi nedeniyle tam yargı davası olarak 

görenlerin varlığının yanı sıra düzenlenen iĢlemin idari süreci ve açılan davada verilen 
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  Ancak burada Ģunu belirtmek gerekir ki eğer inceleme raporunda önerilen tarhiyat ile ilgili ait olduğu 

dönem itibari ile tarh (tebliğ) zamanaĢımı söz konusu ise, idare söz konusu tarh iĢlemini yasal engel 

nedeniyle yapmayabilir. Yaptığı takdirde bu tarhiyat, ilgilisince  iptal davasına konu edildiğinde iptaline 

hükmedilir.  
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kararın hukuki etkisi göz önünde bulundurulduğunda iptal davası olduğu yönünde görüĢler 

de bulunmaktadır
80

. 

Kanaatimizce, tarh iĢlemine karĢı açılan davalar, her ne olursa olsun iptal davası 

niteliğindedir. Ancak burada 213 sayılı VUK‟un 112. maddesi ile 2577 sayılı ĠYUK‟un 

28/5. maddesinin analize dâhil edilmesi ve mahkemelerin bu davalarda verdiği bazı 

kararlarının hukuki etkisinin tartıĢılması gerekir.  

Bu kapsamda;  213 sayılı Kanunun 112. maddesinin 3. fıkrasında
81

, vergi 

mahkemesinde açılan dava dolayısıyla Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 

3 numaralı fıkrası gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiĢ olanlar, 

vergi mahkemesi kararına, ki bu ret  yada kısmen ret olmalıdır, göre hesaplanan vergiye ait 

ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceği hüküm altına alınmakla ilk 

yapılan iĢlem ile yargılama safhasında verilen hüküm ile bir bağ kurulmuĢtur. Bu durum 

salt iptal davasında verilen ret hükmünün hukuki sonuçlarından farklılık arz etmektedir. 

Örneğin idare mahkemesinin görevine giren bir iĢleme karĢı açılan davada, mahkemesince 

verilen karar söz konusu iĢlemin hukuka aykırı olmadığının tespitinden öte olmayacaktır. 

Oysa burada vergi mahkemesince verilen ret kararı aynı zamanda kiĢinin ödeyeceği 

miktarı belirleyen son karar konumundadır. Bu durum verilen kısmen ret kararlarında daha 

belirgindir. Zira Mahkeme verdiği kısmen ret kararı ile iĢlemin hukuka uygunluğu 

denetimi ile sınırlı yetkisi marifetiyle kiĢinin ne kadar vergi ödeyeceğine de karar 

vermektedir. Böylece mahkeme idari rejimin hilafına bir durumla yargılama yetkisinin 

haricinde vergileme yetkisi de kullanmıĢ olmaktadır. Böylece vergi mahkemesi söz konusu 
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  Bu davaların tam yargı davası olduğunu savunan görüĢ Gözübüyük, a.g.e., s. 292. Bu davaların iptal 

davası olduğu görüĢü ise Mehmet Yüce, Türk Vergi Yargısı, a.g.e. s. 111; Yusuf Karakoç, Vergi 

Sorunlarının/UyuĢmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku), Yetkin Yayınları, 

Ankara, 2007, s. 127 
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   213 Sayılı VUK‟un “Özel Ödeme Zamanları” baĢlıklı 112 maddesinin 3. fıkrası:  

 “Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla (...)  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci 

maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiĢ olanlar, 

vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay 

içinde ödenir. Ayrıca ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda:  

 a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleĢen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili 

bulunduğu döneme iliĢkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine 

kadar; 

 b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamıĢ kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve 

tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme iliĢkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ 

tarihine kadar; 

 Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi 

uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri 

nazara alınmaz.” 
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Kanun hükmü nedeniyle yaptığı yargılamada bir yönüyle hukuk yargılamasına 

yaklaĢmakta, uyuĢmazlığı kendisi çözmektedir
82

. 

Ancak bu durum, vergi yargısının özellik arz eden bir durumu olmakla birlikte 

istisna sayılabilecek ve hepsinden önemlisi de tarh iĢlemine karĢı açılan davaların 

yürütmeyi durdurmasından ötürü devlet tarafından uğranılan uğranması muhtemel 

enflasyonist kayıpların haklılık oranına göre tazminine yönelik bir düzenlemedir. Zira söz 

konusu Kanun hükmünün devamında; ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda:  

 Dava konusu yapılmaksızın kesinleĢen vergilere, kendi vergi kanunlarında 

belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme iliĢkin normal vade tarihinden 

itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar; 

  Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamıĢ kısmına, kendi vergi 

kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme iliĢkin normal vade 

tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar; 

Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında 

gecikme faizi uygulanacağı;  gecikme faizinin de aynı süre içinde ödeneceği ifade 

edilmiĢtir.  Benzer düzenlemeler anılan Kanun maddesinin 5. fıkrasında yer almaktadır. 

Yalnız burada ilk önce idarenin uhdesine geçmiĢ bir vergi söz konusudur. Ġhtirazı kayıtla 

verilen beyan üzerine tahakkuk eden ve ödenen ancak söz konusu tahakkuk fiĢine karĢı 

açılan davalarda ilk mahkeme kararı ile idarenin uhdesinden çıkan vergilerin yeni bir 

mahkeme kararı ile (bozma kararları doğrultusunda) tahsili için bu kez tecil faizi oranında 

faiz iĢletilerek tahsilât iĢlemi yapılmaktadır. 

Dolayısıyla idarenin vergi mahkemesinin kararına göre yeniden ihbarname
83

 

düzenlemesi, yapılan yargılamanın niteliğini değiĢtirmemektedir. Esasen değiĢtirmemesi 

de gerekir. Zira vergi mahkemelerince yapılan yargılama yetkisinin hem Anayasa hem de 

2577 sayılı Kanunun 2. maddesinde özel olarak belirlenmesi nedeniyle yapılan yargılama 

iptal davası konsepti dâhilinde kalmaktadır. Yargılamanın sonuçlarına özel olarak Kanunda 

hüküm bağlanması, yapılan yargılamanın mahiyetini değiĢtirmeyecektir. Zira 213 sayılı 
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Kanunun 112. maddesindeki söz konusu hükümler devlet hazinesini yargılama sürecinin 

muhtemel olumsuz etlilerinden korumaya iliĢkindir.  

Öte yandan tartıĢılması gereken ikinci nokta ise 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü 

Kanunun 28. maddesinin
84

 5. fıkrasıdır. Söz Konusu 28/5 maddede, vergi uyuĢmazlıklarına 

iliĢkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit edilecek 

vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece 

mükellefe bildirileceği hüküm altına alınmıĢtır.  

Madde hükmü incelendiğinde, genel olarak idari yargı kararlarının, yani idari yargı 

organları olan DanıĢtay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve 

yürütmenin durdurulmasına iliĢkin kararlarının uygulanmasının yasal olarak zorunluluğu 

ve uygulamanın mahkeme kararlarının icaplarına göre yapılması gerekliliğini düzenleyen 

yasa maddesi içerisinde vergi mahkemeleri kararlarının ne Ģekilde uygulanacağı 

belirlenmiĢtir. Ancak ilgili ĠYUK 28/5. madde incelendiğinde; ilgili hüküm, cümlenin 

baĢlangıcında vergi uyuĢmazlıkları gibi genel bir ifade kullanmıĢ olmasına karĢın, 

devamında vergi mahkemelerinin sadece tarh iĢlemine karĢı açılan davalarda verdiği 

hükümlerin uygulanmasına yönelik ifadelere yer vermiĢtir. Vergi mahkemelerinin görevine 

giren konular 2576 Sayılı BĠMĠMVMKGH Kanunun 6. maddesinde düzenlenmiĢ 

olduğundan kanaatimizce bu düzenleme bu yönüyle eksik olmakla birlikte; vergi 

mahkemelerince vergilendirme süreci içerisinde tesis edilen bir çok iĢleme karĢı açılan 

davalarda verilen hükümler idare tarafından ĠYUK 28/1. maddesinde belirtilen genel kural 
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   2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 28. maddesi: 

 “DanıĢtay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına 

iliĢkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin iĢlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya 

mecburdur. Bu süre hiçbir Ģekilde kararın idareye tebliğinden baĢlayarak otuz günü geçemez. Ancak, 

haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların 

kesinleĢmesinden sonra idarece iĢlem tesis edilir. 

 2. (DeğiĢik bent: 10/06/1994 - 4001/13 md.) Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı 

içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 

 3. DanıĢtay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre iĢlem tesis edilmeyen 

veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine DanıĢtay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi 

tazminat davası açılabilir. 

 4. Mahkeme kararlarının (otuz)  gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, 

idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası 

açılabilir. 

 5. Vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre 

tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece 

mükellefe bildirilir. 

 6. Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece 

kanuni gecikme faizi ödenir.” 
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çerçevesinde “icaplarına göre” yerine getirildiğinden; tarh iĢlemlerinin iptali halinde 

uyulması gereken idari usul kuralı olarak algılanması gerekir. Zira ĠYUK 28/5. maddesi 

kapsamında ilgiliyi ilk yüküm altına sokan tarh iĢlemine karĢı açılan davada verilen 

hükmün mahkeme kararına dayalı olarak yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu ise anılan yasa 

hükmü ile yerine getirilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, idare 

mahkemeleri tarafından verilen iptal kararları doğrultusunda iĢlem tesis ederken -bu olayın 

niteliğine göre değiĢmekle beraber- genel olarak bir hareket ve takdir alanına sahiptir. Yani 

idare iptal kararına göre iĢlem tesis ederken mahkemenin kararını uygulamak kaydı Ģartı 

içerisinde, uyuĢmazlığa konu hakkında sınırsız takdir hakkına sahiptir. Örneğin bir 

üniversitede doçentlik ataması için yapılan baĢvurulardan sonra atanamayan Ģahıs 

tarafından açılan atamanın iptali davasında, verilen iptal hükmü atama kararının iptali ile 

sınırlı olup idareyi mutlak surette da bir atama yapmak noktasında zorlayamaz. Oysa vergi 

uyuĢmazlıklarında mali idare, vergilendirmeye iliĢkin bir idari iĢlemi, hilafına hüküm 

bulunmadıkça ve zaman aĢımı süresi içerisinde, vergi mahkemesinin kararından sonra ve 

yerine göre bu kararda belirtilen çerçevede tesis etmeye mecbur ve memurdur. Bu yönüyle 

mali idarenin takdir alanı bulunmamaktadır. Ġdare mahkemenin belirlediği ölçüde 

vergilendirme iĢlemini yapmak zorundadır. Bu da ancak ikinci bir ihbarname ile 

mümkündür. ĠĢte ĠYUK 28/5 maddesi bu maksada matuf bir hükümdür. 

Olaya vergi tekniği açısında bakıldığında da vergi yükümlülüğüne iliĢkin verilen 

her türlü mahkeme kararı, idarece yapılacak ikinci bir iĢlem ile yerine getirilecek ve 

ilgilisine duyurulacaktır. Bu iptal
85

 kararı için de ret kararı için de kısmen iptal (kabul) 

kısmen ret kararı için de geçerlidir. 

1.2.1.2. Takdir Komisyonu Kararı Uyarınca Yapılan Tarhiyatlar 

Bu baĢlık altında uygulamada re‟sen tarh iĢleminin en çok dayandırıldığı takdir 

komisyonu kararları incelenecektir. Takdir komisyonu kararlarının hukuki niteliği ve 

bunlara ve bundan kaynaklı yapılan tarh iĢlemine karĢı açılan davaların mahiyetleri 

tartıĢılmadan komisyonların kuruluĢu, üyeleri, göreve ve yetkileri üzerinde durulacak ve 

takdir komisyonlarının vergi hukukumuzda icra ettiği önemli iĢleve kısaca değinilecek ve 

burada incelenecek konunun oturduğu zemin ortaya konulmaya çalıĢılacaktır. 
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  Uygulamada genellikle Vergi Mahkemeleri davanın kabulüne ve dava konusu iĢlemin iptaline diye 

hüküm kurmaktadırlar.  
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1.2.1.2.1. Takdir Komisyonlarının Kuruluşu ve Üyeleri 

Türk vergi hukukunda re‟sen vergi tarh edilmesi iĢleminin en önemli aktörlerinden 

Takdir Komisyonlarının kuruluĢ ve görev ve yetkileri 213 sayılı Vergi Usul Kanunda 

belirlenmiĢtir. Kanunun “Vergilendirme” baĢlıklı birinci kitabının “Takdir, Zirai Kazançlar 

ve Özel Komisyonları” baĢlıklı dördüncü kısmının “Takdir Komisyonu” baĢlıklı birinci 

bölümünde 72 ile 76.maddeleri arasında düzenlenmiĢtir. Kanunda sırasıyla Takdir 

Komisyonlarının kuruluĢu, teĢekkülü ya da üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri 

düzenlenmiĢtir. 

Bakıldığında vergilendirmeye iliĢkin idari bir organın Kanunla düzenlenmesi, görev 

ve yetkilerinin yine Kanunla belirlenmiĢ olması, idari bir usulün Kanunla düzenlemesinin 

ötesinde kiĢilere tanınan yasal bir güvencenin yani vergide kanunilik ilkesinin bir 

yansımasıdır. Bu durum Takdir Komisyonu kararı ile kiĢilerin ödeyeceği vergi tutarının 

matrahını kiĢiler adına bu idari organ tarafından belirlendiği düĢünüldüğünde daha anlamlı 

ve gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Takdir Komisyonları re‟sen ve ikmalen yapılan tarh iĢlemlerinde önemli bir role 

sahiptirler. Hem dayandığı yasal zemin hem de vergi incelemesine göre daha pratik ve 

idare açısından çeĢitli avantajlara sahip olması nedeni ile uygulamada sıkça baĢvurulan 

geçici veya daimi idari organlardır. 

Takdir Komisyonları; VUK‟un 72/1. maddesine göre illerde defterdarın, ilçelerde 

malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya 

bunların tevkil edecekleri memurların baĢkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki 

memuru ile seçilmiĢ iki üyeden kurulur. Anılan maddenin 2. ve 3. fıkralarında ise arsa ve 

arazilere ait asgari ölçüde birim değerlerinin tespitiyle görevli takdir komisyonlarının 

oluĢum biçimleri ayrıca gösterilmiĢ olduğundan birinci fıkrada belirtilen takdir 

komisyonları “genel görevli” diğerlerinin ise “özel görevli takdir komisyonları” olarak 

tanımlamak mümkündür
86

. 

Bakıldığında VUK, takdir komisyonlarını genel bir kavrayıĢla ancak yapılacak 

takdirin mahiyetine göre ele alarak düzenlemiĢtir. Yani esasında VUK‟ta, birden fazla 

takdir komisyonundan bahsedilmemektedir. Yapılacak takdir iĢi merkeze alınarak bunun 
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  Turgut Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve UzlaĢma, 2.b., Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 

2006, s. 148 
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gerekli olması halinde iĢin mahiyetine göre komisyonların ne Ģekilde teĢekkül edeceği 

düzenlenmiĢtir. Bu doğrultuda takdir komisyonlarından arsalara ait asgari ölçüde birim 

değerlerinin tespitiyle yetkili olanlar, belediye baĢkanı ve tevkil edeceği memurun 

baĢkanlığında belediyenin yetkili bir memuru ile tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir 

memur ve ticaret odasınca seçilmiĢ bir üye ile ilgili mahalle ve köyün muhtarından; araziye 

ait asgari birim değerlerinin testiyle yetkili olanlar ise valinin baĢkanlığı altında, defterdar, 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından 

birer üyeden oluĢmaktadır.  

Takdir komisyonu üyeleri yukarıda da ifade edildiği gibi takdirin konusuna göre 

farklılık arz etmekle birlikte Kanun gereği belirlenmiĢ üyelerin yanı sıra yine Kanunda 

belirtilenlerin arasından seçilen üyelerden de oluĢabilmektedir. Bunlar VUK‟un 73. 

maddesine göre seçilirler. Buna göre üyeler, tüccarlar için ticaret odasınca, diğer sanat ve 

meslek erbabı için bunların mensup oldukları mesleki teĢekküllerce kendi üyeleri arasından 

veya hariçten seçilir. Bu teĢekküller, Takdir Komisyonu BaĢkanının yazılı talebi üzerine en 

geç bir ay içinde iki asil ve iki yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet 

zamanında yerine getirilmezse üyeler mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından seçilir. 

Komisyon toplantılarını mükellefin sanat veya meslek bakımından bağlı veya ilgili olduğu 

teĢekkülden, servet takdiri iĢlerinde ise yalnız Ticaret Odasından seçilen (Arsalara ait 

asgari ölçüde birim değerlerinin tespiti sırasında ticaret odasından seçilen üyelerden biri 

yerine ilgili mahalle veya köyün muhtarı) iĢtirak eder. Ticaret Odası ve mesleki teĢekkül 

bulunmayan yerlerde bunlar tarafından seçilecek üyeler, yukarıdaki esaslara göre 

belediyeler tarafından seçilir.  

Komisyonların kimlerden teĢekkül edeceği ve ne Ģekilde karar alacağının Kanunla 

düzenlenmiĢ olması bir rastlantı değildir. Bilakis kiĢilerin hukukunda çok önemli sonuçlar 

doğuran, mülkiyet hakkının hilafını hüküm ihtiva eden kararların kimler tarafından 

alınacağının Kanunla belirlenmesi kiĢilere tanınan önemli bir hukuki güvencedir. Öyle ki 

takdir komisyonlarının üyelerinin kimler olduğu, ne Ģekilde belirleneceği ve kararların 

oluĢumu Kanunla ortaya konulduğundan burada meydana gelecek bir hukuka aykırılık 

takdir iĢlemini, takdir iĢleminin geçersiz olması da buna dayalı diğer iĢlemleri geçersiz 

kılacaktır
87

.  
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45 

 

Ayrıca takdir komisyonlar kendilerine tahsis edilen dairede, böyle bir daire yoksa 

vergi dairesinde toplanır ve keyfiyet bir tutanakla tespit olunur. Kanuna göre takdir 

komisyonları daimi veya geçici olurlar. Takdir komisyonlarının kurulacağı yerler ile bu 

madde uyarınca kurulan komisyonların çalıĢma usul ve esaslarını belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. Daimi komisyon bulunmayan yerlerde takdir iĢleri geçici komisyonlar 

tarafından görülür. 

Son olarak belirtmek gerekir ki mali idarenin ajanları ile vergi mükelleflerinin 

katılımı ile teĢekkül ettirilen takdir komisyonları, batı ülkelerindeki uygulamalar 

paralelinde demokratik bir görünüm arz etmelerinin yanı sıra idari hiyerarĢi içerisinde yer 

almazlar ve her hangi bir vesayet denetimine tabi değildirler
88

. Öyle ki VUK‟un “Vergi 

Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar” baĢlıklı 377. maddesinin 2. fıkrasında vergi 

dairesinin takdir komisyonu kararlarına karĢı vergi mahkemelerine dava açabilecekleri 

düzenlenmiĢtir. 

1.2.1.2.2. Takdir Komisyonlarının Görevleri  

Takdir komisyonunun görevleri, yukarıda ifade edilen genel görevli ve özel görevli 

olmalarına ya da baĢka bir anlatımla özgülendikleri maksada göre değiĢmektedir. Nitekim 

VUK‟un 74. maddesinde düzenlenen Takdir komisyonunun görevleri bu iki temel ayrıma 

göre belirlenmiĢtir. Buna göre VUK‟un 72. maddesinin 1. fıkrasına göre kurulan (genel 

görevli) takdir komisyonlarının görevleri Ģunlardır: 

 Yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak 

 Vergi Kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir 

etmek; 

72. maddenin 2. fıkrasına göre kurulan (özel görevli) takdir komisyonlarının 

görevleri de; 

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi uyarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiĢ arazide her 

köyün cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeleri (Turistik bölgelerde 

                                                                                                                                                                                
05.02.1986 gün ve E:1984/1954 K:1986/354 sayılı kararlarında takdir komisyonlarının teĢekkülü ve karar 

alması noktasında Kanunda belirlenen Ģekil kurallarına uyulmamıĢ olması nedeniyle bunlara dayalı olan 

tarh iĢlemlerinin de hukuka aykırı olduğu ortaya konulmuĢtur. 
88

  Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve UzlaĢma, a.g.e., s. 150 
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değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parsel) 

itibariyle asgari ölçüde birim değer tespit etmekle 

72. maddenin 3. fıkrasına göre kurulan (özel görevli ikinci) takdir 

komisyonlarının görevleri ise; 

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi uyarınca her il veya ilçe için arazinin cinsi (Kıraç, taban ve sulak) itibariyle 

asgari ölçüde birim değer tespit etmekle 

Yukarıda maddeler Ģeklinde ifade edilen takdir komisyonlarının özgülendikleri 

maksada göre belirtilen görevlerini, temelde devletin salacağı verginin miktarının 

belirlenmesinde verginin nispetinin uygulanacağı matrahın saptanması olarak ifade 

edebiliriz. Zira Kanunda ifade edilen söz konusu görevler temelde matrah tespitine iliĢkin 

olup takdir komisyonlarının temel iĢlevi de matrah tayin etmektir denilebilir.  

1.2.1.2.3. Takdir Komisyonlarının Yetkileri 

Takdir komisyonları, Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken 

Kanunla kendisine verilmiĢ bazı yetkileri kullanır. Hatta bu yetkilerini kullanmak 

zorundadır, denilebilir.  Zira vergi yargısı çoğu kez bu yetkiler kullanılmaksızın yapılan 

takdir iĢlemi ile bu iĢlem üzerine bina edilen vergilendirme iĢlemini dayanak yokluğu ve 

eksik inceleme gerekçesi ile iptal etmektedir
89

. 

Takdir komisyonunun yetkileri VUK‟un “Komisyonun Yetkileri” baĢlıklı 75. 

maddesi ile bu maddenin 3. fıkrasında yer alan atıf nedeniyle  “Yetki” baĢlıklı ve esasen 

1319 sayılı Kanunun 41. maddesi ile ilga edilen “Tahrir Komisyonları” için verilen 

yetkileri düzenleyen 79. maddesinde düzenlenmiĢtir.  

Ġlk olarak takdir komisyonları, Vergi Usul Kanundaki inceleme yetkisini haizdirler. 

Bu yetki VUK 72/1. maddesine göre oluĢturulmuĢ genel görevli takdir komisyonlarına 

özgüdür ve Kanunun 75/1. maddesinde düzenlenmiĢtir. 75.maddenin 2. fıkrasında da 

komisyonun, servetleri ve sınai hakları, telif hakları ve imtiyazları, madenleri, 

mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilirkiĢiye müracaat edebileceği 
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  Vergi Dava Daireleri Kurulunun 07.05.2004 gün ve E:2004/17 K:2004/16, yine Vergi Dava Daireleri 

Kurulunun 03.10.2003 gün ve E:2003/252 K:2003/369; DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 26.12.2002 gün ve 

E:2001/1148 K:2002/4535; DanıĢtay Dördüncü Dairesi 28.02.2000 gün ve E:1999/1904 K:2000/779 

sayılı kararları. 
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düzenlenmiĢtir. Bu yetki hem genel hem de özel görevli komisyonlar için geçerlidir. Zira 

maddenin devamındaki üçüncü fıkrada düzenlenen özel görevli komisyonlar için ayrıca 

VUK 79. maddesine atıf olduğundan, böylesi bir özel düzenlemeyi içermeyen bu yetkinin 

takdirin mahiyetine bağlı olmak kaydıyla takdir komisyonlarının tümüne verilmiĢtir
90

.  

Ġkinci olarak VUK 72. maddesinin 2. ve 3. fıkralarına göre oluĢmuĢ takdir 

komisyonları ise, 75. maddenin 3. fıkrasındaki göndermeden ötürü VUK 79. maddesinde 

düzenlenen yetkilere sahiptirler. Bu kapsamda bu komisyonlar, keĢif yapabilirler, 

mükelleften, kiracıdan, muhtar ve ihtiyar meclisleri, ticaret ve tarım odaları belediyeler ve 

noterler gibi resmi ya da yarı resmi kuruluĢlar ile özel kiĢi ve kuruluĢlardan bilgi 

isteyebilirler. Yine fabrika, değirmen ve imalathanelerin iratlarının takdirinde içlerinde 

bulunan sabit istihsal tesislerinin kıymetlerini tespit için lüzum gördükleri takdirde 

bilirkiĢiye müracaat edebilirler. 

1.2.1.2.4. Takdir Komisyonlarının Kararları 

Takdir komisyonları VUK‟un 89. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 

toplanır ve karar alır. Buna göre üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla 

karar verirler. Oyların eĢitliği halinde baĢkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. VUK 

72. maddesine göre idare temsilcinsin komisyona baĢkanlık edeceği düĢünüldüğünde 

baĢkanın oyunun eĢitlik halinde belirleyici olması komisyonun idari etkiden uzak 

demokratik görüntüsüne gölge düĢüren bir durum olduğunu ifade etmek gerekir.  

Takdir komisyonları, kendiliğinden harekete geçen bir mekanizma değildir. Karar 

alabilmeleri ancak ve ancak kendilerinden yapılan taleple mümkün olmaktadır. Kanun 

gereği istenen takdirin sebebini sorgulayamazlar ancak hatalı muamelelerden ötürü ilgili 

vergi dairesini uyarırlar. 

Komisyon kararları, Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla ve 

kamu gücü kullanılarak komisyon baĢkan ve üyelerinin aynı yöndeki iradelerinin 

birleĢmesi ile alınırlar bu nedenle idare hukuku bağlamında kolektif karar niteliğindedir. 

Kararların alınıĢında vergi idarenin ve vergi mükellefinin iradesi dikkate alınmaz bu 

nedenle komisyon kararları tek yönlü idari iĢlem mahiyetindedirler. Takdir komisyonları 

baĢka bir idarenin hiyerarĢisi içerisinde yer almadığı gibi baĢka bir kurumun vesayet 

                                                           
90

  Bu konuda verilen yetkinin sadece genel görevli takdir komisyonlarına ait olduğu görüĢü için bkz. 

Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve UzlaĢma, a.g.e., s. 151 
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denetimini de tabi değildir. Bu nedenle komisyon kararları kesindir. Vergi idareleri, takdir 

komisyonu kararlarını uygulamamak, değiĢtirmek, kaldırmak iptal etmek veya yeniden 

görüĢülmek üzere geri gönderme yetkisine sahip değildir. Komisyon kararları bu yönüyle 

vergi idaresi için bağlayıcıdır. Takdir komisyonu kararları denilebilir ki vergi idaresi için 

lazımül icradır. Bu özelliği bazı durumlarda emlak vergisinde arsa ve araziye ait asgari 

birim değerlerinin tespitinde, ilgililer takdir komisyonu tarafından tespit edilen değerlerin 

altında bir beyanda bulunamazlar; benzer Ģekilde VUK 267. maddesinin 2. fıkrasının 3. 

bendinde yer alan durumlarda bir iktisadi kıymetin emsal bedel yöntemine göre 

belirlenmesinden üçüncü sırada yer alan takdir komisyonu kararları da mükellefler için de 

lazımul icradır
91

. 

Takdir komisyonu karalarının bu yönüyle lazımül icra yada baĢka bir ifade ile kesin 

ve yürütülmesi zorunlu iĢlem olması önemli hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Takdir 

komisyonu karalarının doğrudan dava konu edilip edilemeyeceği burada yapılacak bir 

analiz ve saptama ile açıklığa kavuĢturulacaktır. Zira belirli bir hukuki pozisyonda olan 

ilgililer tarafından doğrudan takdir komisyonu kararlarına karĢı açılan davaların esası 

incelenirken; diğer kiĢilerin açtıkları ve doğrudan takdir komisyonu karalarının iptali 

talebini içeren idari davaların incelenememe durumu ortaya çıkmaktadır
92

.  

Son olarak takdir komisyonu kararında bulunması gereken unsurlar, VUK‟un takdir 

komisyonunun düzenlendiği birinci kitap dördüncü kısımda değil de Kanunun verginin 

tarh ve tahakkukunu düzenleyen birinci kitap ikinci kısmında yer alan 31. maddede 

düzenlenmiĢtir
93

.  
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  Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve UzlaĢma, a.g.e., s. 153 
92

  TaĢınmazın haczen satıĢına esas olmak üzere alınan kıymet takdiri kararının hazırlık iĢlemi olduğu hk. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesi 21.05.1998 gün ve E:1997/2422 K:1998/1795 sayılı kararı.  
93

  213 sayılı VUK‟un 31. maddesi:  

 “Takdir komisyonunca belli edilen matrah veya matrah kısmı takdir kararına bağlanır. 

 Takdir kararları komisyonun baĢkan ve üyeleri tarafından imzalanır. 

 Takdir kararlarında aĢağıda yazılı malumat bulunur: 

 1. Kararın sıra numarası; 

 2. Kararın tarihi; 

 3. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kiĢilerde unvanı); 

 4. Mükellefin açık adresi; 

 5. Takdirin ilgili bulunduğu vergi; 

 6. Takdirin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi; 

 7. Takdir edilen matrah; 

 8. Takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat.” 
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1.2.1.2.5. Takdir Komisyonlarına Sevk Halinde Duran Zamanaşımı  

Bu baĢlık altında takdir komisyonu kararının ihdası için ilgilinin buraya sevki 

halinde Kanunun düzenlediği özel duruma iĢaret edilecektir. Bilindiği üzere vergi 

hukukumuzda beĢ yıllık bir tarh (ya da tebliğ) zaman aĢımı söz konusudur
94

. Zira 213 

sayılı VUK‟un "ZamanaĢımı Süreleri" baĢlıklı 114. maddesinin 1. fıkrasında, vergi 

alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın baĢından baĢlayarak beĢ yıl içinde tarh 

ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaĢımına uğrayacağı hüküm altına alınmıĢtır.  

Anılan maddenin 2. fıkrasında ise "ġu kadar ki vergi dairesince matrah takdiri için 

takdir komisyonuna baĢvurulması zamanaĢımını durdurur. Duran zamanaĢımı mezkur 

komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren iĢlemeye devam 

eder" hükmü yer almaktaydı. Ancak Anayasa Mahkemesinin 15.10.2009 gün ve 

E:2006/124 K:2009/146 sayılı kararı ile; zamanaĢımının durma süresinin belirsizliğinin, 

makul ve adil bir sürenin bulunmaması, vergi dairesince matrah takdiri için baĢvurunun 

sırf zamanaĢımını durdurmak için keyfi olarak kullanılmasında güvence sağlamayacağı 

gibi yükümlüye vergi tahsilâtının geciktiği süre kadar gecikme zammı ve faizi uygulanacak 

olması da yükümlünün vergi yükünü artırarak haksız sonuçlar doğmasına neden 

olabileceği; zamanaĢımı hükümlerindeki açıklık, sadece zamanaĢımı süresinin, baĢlangıç 

ve bitiĢinin yasada gösterilmesiyle kendisini göstermeyeceği; vergilemede hukuksal 

kararlılığın sağlanması amacıyla getirilen zamanaĢımını durduran nedenlerle, durma 

süresinin ve duran zamanaĢımının iĢlemeye baĢlama tarihinin de açık, belirgin, somut ve 

öngörülebilir olması, keyfiliğe izin vermemesi yasallık ve hukuk devleti ilkesinin gereği 

olduğu gerekçesi ile iptal edilmiĢtir
95

. 

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda oluĢan hukuki boĢluğu doldurmak adına 

yasama organınca 6009 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konu hakkında düzenleme 

yapılmıĢ ve anılan Kanunun 8. maddesi ile 213 sayılı Kanunun 114. maddesinin 2. fıkrası 

                                                           
94

  Takdir Komisyonlarına havale edilen mükellefler için zaman aĢımının belirsiz süreli olarak durmasını 

öngören 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 112/4. maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 

15.10.2009 gün ve E:2006/124 K:2009/146 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, konu 6009 sayılı 

Kanunun 8 ve 16. maddelerine göre yeniden düzenlenmiĢtir. Yeni düzenlemeye göre takdir komisyonuna 

havale edilen mükellefler için tarh (tebliğ) zaman aĢımı an fazla bir yıl süre ile duracaktır. Konu hakkında 

detaylı bilgi için bkz.  Osman Sarıaslan, “Takdir Komisyonuna Dayalı Tarhiyatlarla Ġlgili Olarak 6009 

Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemelerdeki Anayasaya Aykırılık Sorunu”, YaklaĢım, S. 228, Aralık 

2011, ss. 302-307  
95

  Anaysa Mahkemesi kararının tam metni için bkz. 08.01.2010 gün ve 27456 sayılı Resmi Gazete 
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"ġu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna baĢvurulması, 

zamanaĢımını durdurur. Duran zamanaĢımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine 

tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden iĢlemeye devam eder. Ancak iĢlemeyen 

süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamaz." Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.  

Takdir komisyonları tarafından matrah belirleninceye kadar geçen sürenin Kanunun 

ilk haliyle belirsiz süreli ikinci haliyle de bir yıl iĢlemeyecek olmasıyla, vergi 

hukukumuzda re‟sen ve idarece tarh iĢlemine dayanak olması bakımında iki temel matrah 

belirleme yönteminden biri olan ve daha demokratik bir teĢekküle sahip olan takdir 

komisyonu kararlarının, vergi incelemesine göre önceliği zımnen saptanmıĢ olmaktadır. 

Ayrıca takdir komisyonda matrahın tayinine kadar geçen bir yıllık süre zamanaĢımı 

süresinin hesaplanmasında dikkate alınmayacak olması da vergi idareleri açısından vergi 

incelemesinden ziyade matrahın bu yönteme göre belirlenmesi noktasında zamanaĢımı 

karĢısında ellerini daha güçlü kılmaktadır. 

1.2.1.2.6. Takdir Komisyonlarının Kararlarının Doğrudan İdari Davaya Konu 

Edilmesi 

Ġdari iĢlemlerin, idari davaya konu edilebilmesi koĢullarından bir tanesinin de 2577 

sayılı ĠYUK‟un 14. maddesinin 3. fıkrasının d bendine göre, onun kesin ve yürütülmesi 

zorunlu iĢlem olması nedeniyle konumuz itibariyle birer idari iĢlem olan takdir komisyonu 

kararlarının doğrudan idari davaya konu edilip edilmeyeceğin saptanması fevkalade 

önemlidir. Her ne kadar idari bir hiyerarĢi içerisinde yer alamsalar da kamu gücü 

kullanarak ihdas ettikleri kararlar birer idari iĢlemdir. Bunlara karĢı da kural olarak idari 

dava açılması mümkündür. Açılan bu dava 2577 sayılı Kanunun 2. maddesinde düzenlenen 

ve idari iĢlemin iptaline özgülenen iptal davasıdır. Ancak burada doğrudan takdir 

komisyonu karalarına karĢı açılan iptal davaları ile takdir komisyonu kararı uyarınca tesis 

edilen iĢleme yani tarhiyata karĢı açılan iptal davalarını birbirinden ayırmak gerekir.  

Takdir komisyonu kararları yukarıda ifade edildiği gibi bazı kiĢi ve kurumlar için 

kesin ve yürütülmesi zorunlu iĢlemken, bazı kiĢiler için hazırlayıcı iĢlem mahiyetindedir. 

Bu da takdir komisyonu kararlarını kesin olarak yürütmek zorunda olanlar için bu kararlara 

karĢı doğrudan idari dava hakkı anlamına gelirken bazıları için bu iĢlemlere karĢı doğrudan 

dava hakkı tanımaz. Bu kiĢiler ancak hazırlık iĢlemi olan takdir komisyonu kararlarına 
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karĢı komisyon kararından sonra tesis edilen ve kendileri açısından kesin ve yürütülmesi 

gereken tarh iĢlemine karĢı dava açabilirler. 

VUK‟un “Emlak Vergisine Ait Bedel Ve Değerlerin Tespiti, Ġlanı ve KesinleĢmesi” 

baĢlıklı mükerrer 49. maddesinin „b‟ bendinde yer alan arsalara ve araziye ait asgari ölçüde 

birim değer tespitine iliĢkin takdir komisyonu kararlarına karĢı il ve ilçe merkezlerindeki 

ticaret odaları, ziraat odaları ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyeler, ile ilgili 

mahalle ve köy muhtarlıkları on beĢ gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava 

açabileceklerini düzenleyen hüküm Anayasa Mahkemesinin 31.05.2012 gün ve E:2011/38 

K:2012/89 sayılı kararı
96

 ile iptal edildiğinden artık bu kararlara karĢı menfaati etkilenen 

herkes idari yargılamanın genel ilkeleri uyarınca iptal davası açabilecektir.  

Ayrıca VUK 267/2-3 maddesiyle bir iktisadi kıymetin değerinin tespitinde 

uygulanacak emsal bedel ve emsal ücretin uygulanacağı yöntemlerden biri olarak 

belirlenen “Takdir Esasında”, Kanunda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal 

bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edileceği; 

takdirlerin, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araĢtırılmak ve kullanılmıĢ eĢya için ayrıca 

yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılacağı ve son olarak da takdir edilen 

bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkının mahfuz olduğu 

düzenlenmiĢtir. AnlaĢılacağı üzere VUK 257/2-3. maddesi uygulamasında takdir 

komisyonu karaları mükellefler için kesin ve yürütülmesi gereken bir iĢlem olduğundan 

bunlara karĢı doğrudan dava açılabilecektir.   

Öte yandan VUK‟un “Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar” baĢlıklı 

377. maddesinin 2. fıkrasında vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve 

takdir olunan matrahlara karĢı vergi mahkemesinde dava açabilecekleri düzenlendiğinden, 

vergi idaresi açısından kesine ve yürütülmesi gereken iĢlem takdir komisyonu kararı 

olduğundan bu iĢleme karĢı doğrudan Vergi Mahkemesinde iptal davası açılabilecektir
97

.  
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  Kararda, “… takdir komisyonlarınca belirlenen değerlere karĢı vergi mükellefi olan ve olaydan doğrudan 

etkilenebilecek kiĢilere dava açma hakkı verilmemekte sadece yasada değinilen kurum ve kuruluĢları 

harekete geçirerek, asgari ölçüde arsa ve arazi birim değer tespitlerine karĢı dava açılabilmesi imkanı 

tanınmaktadır. Emlak vergisi mükelleflerinin ödeyeceği verginin hesaplanmasında esas alınan takdir 

komisyonu kararları idari bir tasarruf olduğu için buna karĢı mükelleflere yargı yolunun kapatılması, 

Anayasayla güvence altına alınmıĢ olan hak arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkesi ile 

bağdaĢmamaktadır.” denilerek anılan hüküm iptal edilmiĢtir. Kararın tam metni için bkz. 13.10.2012 gün 

ve 28440 sayılı Resmi Gazete 
97

  Uygulamada karĢılaĢılmayan bir uyuĢmazlık türü olan vergi idaresinin takdir komisyonu kararına dava 

açması halinde, hasım sorunu ortaya çıkacaktır. 2577 sayılı Kanunun 3. maddesinin 2. maddesinde dava 
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Vergi Mahkemeleri, bu iki farklı durumu gözeterek yargılama yapar. Ġlk durumda 

takdir komisyonu kararının kesin olarak yürütmek zorunda olan kiĢiler tarafından doğrudan 

kararın iptali açılan davada, komisyon kararı 2577 sayılı Kanunun 2/1. maddesinde 

belirtilen yetki, Ģekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden incelenirken; ikinci halde tarh 

iĢlemi aynı incelemeye tabi tutulur. Fakat burada Ģu hususa dikkat edilmelidir.  Ġlk 

durumda takdir komisyonu kararının hukuka uygunluk incelemesinde incelenen ana 

unsurken, ikinci halde takdir komisyonu kararı tarh iĢleminin dayanağı olarak ve sadece 

sebep yönünden hukuka uygunluk denetimi içerisinde incelenir Ancak tarh iĢleminin sebep 

unsuru içerisinde yer alan takdir komisyonun kararının incelenmesi dolaylı yoldan 2577 

sayılı Kanunun 2/1. maddesinde belirtilen unsurlar yönünden incelenmesinden baĢka bir 

Ģey değildir. Zira komisyon kararının herhangi bir unsurunda meydana gelen hukuka 

aykırılık takdir komisyonunu kararını hukuka aykırı kılacağından, tarh iĢleminin 

dayanağında meydana gelen hukuka aykırılık da tarh iĢlemini sebep yönünden 

sakatlayacaktır. BaĢka bir ifade ile takdir komisyonu kararına dayalı tarh iĢlenme karĢı 

açılan davada, Mahkemece takdir komisyonu kararı, tarh iĢleminden ötürü incelenecek ve 

diyelim ki yetkisiz komisyon tarafından karar ihdas edilmiĢ olduğu gerekçesi ile takdir 

komisyonu kararının yetki yönünden hukuka aykırı olduğu saptandığında, bu saptama ile 

tarh iĢleminin sebep unsuru sakatlamıĢ olacağından; dava konusu tarh iĢlemi 

dayanağındaki takdir komisyonu kararının yetki unsuru yönünden sakat olmasından ötürü 

kendisi de sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olacaktır.  

1.2.1.2.7. Takdir Komisyonu Kararlarına Dayalı Olarak Yapılan Tarh İşlemine 

Karşı Açılan Davalar 

Takdir komisyonları, ifade edildiği üzere 213 sayılı VUK mükerrer 49. maddesinde 

belirtilen ayrıksı durum haricinde kendiliklerinden harekete geçip karar veren merciler 

değildirler. Karar almaları ancak Kanunda belirtilen kiĢi ve kurumların komisyonlara 

baĢvurusu halinde mümkündür. BaĢvuru üzerine harekete geçen komisyon kararını 

verdikten sonra kararını ilgililere tebliğ eder. Ġlgililer deyimi ise yukarıda vurgulandığı 

üzere gerçek kiĢiler olabildiği gibi (VUK 267/2-3 md.) vergi idareleri de olmaktadır (VUK 

32. md.). 

                                                                                                                                                                                
dilekçesinde davanın taraflarının dilekçede gösterilmesi zorunluluğu karĢısında; davanın doğrudan takdir 

kararının iptali istemiyle hasımsız olarak açılması mümkün değildir. Bu nedenle kamu gücü kullanarak 

idari iĢlem tesis eden takdir komisyonlarını geniĢ anlamda idare kabul ederek davanın Takdir Komisyonu 

husumetiyle açılması daha doğru olacaktır. 
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Takdir komisyonuna baĢvuran ve bu baĢvuru sonucunda alınana karar kendinse 

tebliğ edilen idare, komisyon kararında belirtilen matrah üzerinden re‟sen veya ikmalen 

tarh iĢlemini gerçekleĢtirip mükellefe tebliğ eder. Mükellef tebliğ edilen tarh iĢleminde, 

VUK‟un 35/2 maddesine göre iĢlemin dayanağı olan takdir komisyonu kararının da 

bulunması yasal bir zorunluluktur. Tarh iĢlemi ile birlikte dayanağı takdir komisyonu 

kararı tebliğ evrakına eklenmediği takdirde yapılan tarh iĢlemi vergi yargısı tarafından iptal 

edilmektedir
98

.  

Vergi dairesinin VUK‟un 29/1 ve mükerrer 30/3. maddesinde belirtilen durumların 

varlığı halinde takdir komisyonuna müracaatı üzerine burada belirlenen matrah, tarh iĢlemi 

için bir ön iĢlem veya baĢka bir ifade ile hazırlayıcı iĢlemdir. Komisyon kararının takdire 

sevk edilen mükellefe tebliğ edilmiyor olması onun hukukunda sonuç doğurmaz. Ancak 

idare burada tesis edilen iĢlem üzerine yani matrahtan mükellefin ödeyeceği tarhiyatı yapıp 

bunu mükellefe tebliğ etmesi ile mükellefin hukukunda sonuç doğurur.  

Mükellef, kendisine tebliğ edilen tarh iĢlemine karĢı 2577 sayılı Kanunun 7/1. 

maddesine göre 30 gün içerisinde vergi mahkemesinde açılan dava iptal davasıdır
99

. Açılan 

bu davada, takdir komisyonu kararının ayrıca iptalini istemek ya da tarh iĢleminde ayrı 

olarak takdir komisyonu kararının iptali için ikinci bir iptal davası açmak gereksizdir. Ġdare 

hukuku açısından matrah öngören takdir komisyonu kararı hazırlayıcı iĢlem niteliğinde 

olduğundan doğrudan idari davaya konu edilemez.  

1.2.2. Tahakkuka KarĢı Açılan Davalar 

Tahakkuk, kelime anlamı olarak hakikat haline gelme, gerçekleĢtirme, hakikate 

dönüĢtürme anlamına gelmektedir
100

. 

Vergi hukukunda ise tahakkuk, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken 

bir safhaya gelmesi olarak tanımlanmıĢtır (VUK 22. md.). Buna göre tahakkuk etmiĢ bir 

vergi artık ödenebilecek bir konuma gelmiĢ demektir.  

Tahakkuk, vergi idaresi tarafından tesis edilen ayrı bir iĢlem olmayıp, vergi 

borcunun kendiliğinden geldiği aĢmayı gösteren bir saptama olduğu ve bu özelliği ile de 
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  DanıĢtay Yedinci Dairesinin 12.02.1998 E:1997/2709 K:1998/405 sayılı kararı. 
99

  Recep Kaplan, a.g.m., s. 99 
100

  ġafak, a.g.e., s. 577; Türk Dili Kurumu tarafından “gerçekleĢme, yerine gelme” olarak tanımlanmıĢtır. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51053eb880bdd7.094256

66 (27.01.2013) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51053eb880bdd7.09425666
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51053eb880bdd7.09425666
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tarh ve tebliğ iĢleminden ayrıldığı ifade edilmektedir
101

.  Bu da tahakkuk iĢleminin sui 

generis niteliğine iĢaret etmekle birlikte; iptal davasına konu olabilecek idari bir iĢlem 

olmadığını da göstermez. Zira uygulamada vergi mahkemeleri tahakkuk üzerine açılan 

davaları esastan inceleyerek karar vermektedirler.
102

 Bize göre de tahakkuk iĢlemi, idare 

hukuku çerçevesinde, idari iĢlem kuramı içerisinde belirtici yükümlendirici nitelikte bir 

idari iĢlemdir ve iptal davasına konudur. 

Verginin tahakkuku, verginin kesinleĢmeden farklı bir kavramdır. Verginin 

tahakkuk etmiĢ olması onun kesinleĢtiği anlamına gelmez
103

. Zira hukuk idarenin tarh 

iĢlemi üzerine ilgilisinin buna karĢı tarh iĢleminde yapıldığının düĢündüğü eksik ve 

sakatlıklar için yargı yoluna baĢvurması için kendilerine tanınmıĢ dava hakkı mevcuttur. 

Bu hak, 2577 sayılı Kanuna göre 30 gün içerisinde kullanılmadır (ĠYUK 7/1. md.). ġayet 

bu hak kullanılmazsa tarh ettirilen vergiler tahakkuk edecektir. ġayet tarh iĢlemi dava 

konusu edilmiĢ ise bu kez davanın sonucuna göre mahkeme kararının ret veya benzeri 

(incelenmeksizin ret kısmen ret vs.) kararının idareye tebliği üzerine mahkeme kararına 

göre veya gidilmesi halinde Kanun yolu baĢvurularının tüketilmesinden sonra tahakkuk 

edecektir. KesinleĢme ise tahakkuk eden verginin vadesi içerisinde ödenmemesi halinde 

gerçekleĢir ve idarenin AATUK hükümlerine göre cebri icra yollarına baĢvurma “hakkı” 

doğmuĢ olur
104

.  

Kısaca ifade etmek gerekirse tahakkuk, verginin ödenmesi gereken aĢamaya 

gelmesini ifade edip tarh iĢlemine karĢı dava açılması halinde mükellefin aleyhine verdiği 

kararla ortaya çıkan bir durumken; kesinleĢme tarhiyat iĢlemine karĢı mükellefin dava 

yoluna gitmemesi veya dava yoluna gidilmiĢ ise ülkemizdeki hukuk yollarının tüketilmesi 

anlamına gelmektedir
105

.  
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  ġenyüz - Yüce - Gerçek, a.g.e., s.158; Öncel - Kumrulu - Çağan, a.g.e. s. 106 
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  Örneğin DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 16.05.2008 gün ve E:2007/613 K:2008/1889 sayılı kararı; 

DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 26.01.2007 gün ve E:2006/182 K:2007/3, 12.12.2003 gün ve 

E:2002/616 K:2003/452 sayılı kararları; DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 12.10.2004 gün ve E:2003/3151 

K:2004/4876; DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 17.06.1998 gün ve E:1997/2277 K:1998/2403 sayılı kararlarda 

hep dava konusu olarak tahakkuk iĢlemleri gösterilmiĢ ve buna göre hüküm kurulmuĢtur. Ayrıca bu 

konuda bkz. Mustafa Alpaslan – Mustafa Sakal, “Ġdari Yargılama Usulünde ve Vergi Usul Hukukunda 

Tahakkuk FiĢinin Dava Konusu Yapılabilirliği” Legal Mali Hukuk Dergisi, S. 42, Haziran 2008, ss. 

1311-1320 
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  ġenyüz - Yüce - Gerçek, a.g.e., s.160 
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  DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 28.04.2004 gün ve E:2002/26 K:2004/3023 sayılı; dava açılmamak 

suretiyle tahakkuk eden tellallık harcının tahakkuk tarihinden itibaren ancak bir aylık yasal ödeme süresi 

geçtikten sonra ödeme emriyle istenebileceği yolundaki kararı. 
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Tahakkuku, Kanunda belirtilen Ģekillerde belirlenen matrah üzerinden tarh ettirilen 

verginin, vergi idaresi için bir alacağa vergi yükümlüsü için ise bir borca dönüĢtüğü hukuki 

bir durum olarak da tanımlayabiliriz. Bu çerçevede tahakkuk, uygulanan vergilendirme 

yöntemine göre farklı Ģekillerde varlık kazanmaktadır.  

Ġlk olarak beyana dayalı vergilerde tahakkuk, “tahakkuk fiĢinin” mükellefe 

verilmesi ile gerçekleĢmektedir
106

. Bu aynı zamanda verginin kesinleĢmesi anlamına da 

gelmektedir. Çünkü VUK‟un 378. maddesinin 2. fıkrasına göre mükellefin kendi beyanı 

üzerine hesaplanan vergilere yani kendi beyanlarına göre yapılan tarh iĢlemine karĢı dava 

açamazlar
107

. Ancak aynı maddenin ikinci cümlesi ile VUK 116-126. maddeleri arasında 

düzenlenen vergi hataları ile ĠYUK‟un 27/4. fıkrasında düzenlenen ihtirazı kayıtla beyan 

üzerine yapılan tahakkuk iĢlemlerine karĢı dava yolu açıktır.  

Ġkinci olarak; re‟sen, ikmalen veya idarece yapılan tarh iĢleminde ise verginin 

tahakkuku yukarıda ifade edildiği gibi dava açma süresinin sonunda gerçekleĢmektedir.  

Üçüncü olarak bazı vergiler Kanun gereği kendiliğinden tahakkuk etmiĢ sayılırlar. 

Bunlar için ayrıca tarh iĢlemi yapılmaz. Bu vergilere örnek olarak Motorlu TaĢıtlar Vergisi 

(MTVK 9. md.) ile Emlak Vergisi (EVK 11. md.) örnek olarak gösterilebilir.  

Dördüncü olarak tahakkukun tahsile bağlı olması halinde verginin tahakkuku, 

Kanun ifadesiyle, mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsili 

tahakkuku da içine alır (VUK 24. md.). Bunlar vergi hukukumuzda istisna niteliğinde 

içinde vergilendirme yöntemlerinin diğer iĢlemleri uygulanmaz. Uygulanamaz. Damga 

vergisi ile eğlence merkezlerine giriĢte bilet bedelleri üzerinden alınan ve belediye 

vergileri bu tür vergilere örnek olarak gösterilmektedir
108

.  

1.2.2.1. Sadece Tahakkukun İptali İstemiyle Açılan Davalar 

Tahakkuk iĢlemine karĢı açılan davalar; dava dilekçesinde yer alan isteme göre 

farklı Ģekillerde tezahür edebilmektedir. Bilindiği gibi idari yargıda dava türleri genel 
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  VUK‟un 25. maddesi: “Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fiĢi" ile tarh 
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107

  VUK‟un 378. maddesi: 
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komisyonları kararlarının tebliğ edilmiĢ olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine 
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 Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karĢı dava 
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olarak vergi hukukunda uygulanma imkânı olmayan idari sözleĢmelerden kaynaklı davalar 

sayılmazsa iptal ve tam yargı davaları Ģeklinde düzenlendiğinden, vergi hukukundan 

kaynaklı iĢlemlere karĢı açılan davaların bu iki formdan birinde olması gerekir.  

Bu çerçevede esasen tahakkuk eden vergilere karĢı açılan, ancak idari yargılama 

formunda tahakkuk iĢlemine karĢı açıldığı kabul edilen ve bizim idari yargılama hukuku 

merkezinden olaya baktığımızda böyle olması gerektiğini savunduğumuz davalarda, 

uyuĢmazlık farklı Ģekillerde tezahür edebilmektedir. Örneğin sadece tahakkuk iĢleminin 

iptali dava konusu edilirken; bazı durumlarda tahakkukun iptali ile birlikte ödenen 

tutarında iadesine hatta faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi de istenmektedir. 

Tahakkuk iĢlemine karĢı açılan davada, sadece iptal talebine yer verilmesi ile iptal 

artı iade veya faizi ile birlikte iade talepli davalın mahiyetleri değiĢmektedir. Zira 

mahkeme kendisinden istenen talebe göre farklı bir yargılama seyri izlemektedir.  

Bu nedenle ilk önce tahakkukun iptali için açılan davalar çeĢitli yönleri ile 

incelenecek; daha sonra iade talepli tahakkuk iptallerini içeren idari davaların hukuki 

mahiyetleri üzerinde durulacaktır.  

1.2.2.1.1. Beyan Üzerine Yapılan Tahakkuka Karşı Açılan Davalar 

Vergi Hukukumuzda esas olarak uygulanan vergilendirme yöntemi malum olduğu 

üzere beyan esasıdır. KiĢiler bu yönteme göre ödeyecekleri vergi miktarını belirleyen 

matrahlarını vergi idarelerine beyan ederler ve vergi idareleri de beyan üzerine vergi 

Kanunlarında gösterilen nispetler ve miktarlar üzerinden tarh iĢlemini yapıp bunu ilgilisine 

tebliğ ederler. Teorik olarak süreç bu olmakla birlikte; uygulama Kanunda detaylı olarak 

düzenlenmiĢtir. Buna göre VUK‟un “Tahakkuk FiĢi Esası” baĢlıklı 25. maddesinin 1. 

fıkrasında, vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fiĢi" ile tarh 

ve tahakkuk ettirileceği düzenlendikten sonra 2. fıkrasında da, bu esasa göre, vergi 

dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fiĢi tanzim olunacağı ve bunun bir 

nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene 

verileceği;  bu suretle vergi tahakkuk etmiĢ olacağı; Tahakkuk fiĢinin mükellefe verilen 

nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçeceği düzenlenmiĢtir. Aynı 

Kanunun “Tahakkuk FiĢinin Kesinliği” baĢlıklı 27. maddesi uyarınca vergi beyannamesini 

ilgili vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine verilen tahakkuk fiĢini almaması, 

beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna engel 
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olamayacağı; bu takdirde tahakkuk fiĢinin mükellefe verilecek nüshası 28. maddede yazılı 

olduğu Ģekilde posta ile mükellefe gönderileceği hüküm altına alınmıĢtır. AnlaĢılacağı 

üzere burada tahakkuktan sonraki aĢama olan kesinleĢme tahakkukla birlikte 

gerçekleĢmektedir. Zira Kanun gereği tahakkuk fiĢinin kesinleĢmesi için ille de tebliğ Ģartı 

aranmamıĢ; tebliğden imtina edilmiĢ olsa dahi tahakkukun kesinleĢtiği kabul edilmiĢtir. 

Vergi beyannameleri mevcut uygulamada elden, posta ile (VUK 170.md.) ve 

elektronik ortamda (VUK 28/2. md.) verilebilmektedir. Beyannamelerin verilme Ģekline 

göre tahakkuk fiĢi düzenlenip ilgilisine elden ya da posta yoluyla veya elektronik ortamda 

tebliğ edilir.  

Normal Ģartlar altında kiĢi kendi beyan ettiği matraha ve bu matrah üzerinden tarh 

edilen vergilere karĢı dava açamaz. (VUK 377/2. md.) Açıldığı takdirde mahkeme, 

belirtilen Kanuni engel uyarınca davayı incelemeksizin reddeder. Ancak hukukumuzda bu 

kuralın iki istisna getirilmiĢtir. Bunalar beyan üzerine tahakkuk eden vergilerde VUK‟ta 

tanımlanan vergi hatalarından biri veya bir kaçı yapılmıĢ ise bu iddia ile açılan davalar ile 

beyana konula ihtirazı kayıt üzerine yapılan tahakkuka karĢı açılan davalardır.  

1.2.2.1.1.1. Normal Beyan Üzerine Tahakkuk Eden Vergilere Karşı Açılan 

Davalar 

Mükellef tarafından beyan edilen ve her hangi bir ihtirazı kayıt konulmayan 

beyannameler üzerinden yapılan tahakkuk iĢleminin iptali için açılan dava; normal Ģartlar 

altında iptal davası niteliğinde olmakla beraber yukarıda ifade edilen Kanuni engel 

nedeniyle esasının incelenme olanağı bulunmamaktadır
109

. Ancak Kanun, vergi hatalarına 

iliĢkin iddiaları bu genel kuralın dıĢında tuttuğundan beyan edilen bir vergi üzerine yapılan 

tahakkuk iĢleminde ihtirazı kayıt konulmamıĢ olsa da, bu iĢleme karĢı dava 

açılabilecektir
110

.  

Ancak yapılan tahakkukta VUK‟un 116-126 maddesinde düzenlenen vergi hatası 

yapılmıĢ ise bu iddia ile, kiĢi kendi beyanı üzerine yapılan tahakkuk iĢlemine karĢı davasını 

açabilecektir.  Davanın açılıĢ koĢulu tahakkukta vergi hatasının bulunmuĢ olması nedeniyle 

Mahkemece yapılan yargılama, iddia edilen hatanın varlığını araĢtırmak olacaktır. ġayet 
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hatanın varlığına hükmedilirse tahakkuk iptal edilecek aksi takdirde dava reddedilecek ve 

ilgilisi için kesinleĢme süreci iĢleyecektir. 

1.2.2.1.1.2. İhtirazı Kayıtla Beyan Üzerine Tahakkuk Eden Vergilere Karşı 

Açılan Davalar 

Beyan üzerine yapılan tahakkuk iĢlemine karĢı dava açılmasında en etkin ve en sık 

kullanılan yöntem, beyana ihtirazı kayıt konulmasıdır. 

Ġhtirazı kayıt, bir kısım hakların korunması için konulan kayıt, ön Ģart, çekinme 

kaydı olarak tanımlanmaktadır
111

. Vergi Hukukumuzda bu müessese beklenin aksine Vergi 

Usul Kanunda değil, Ġdari Yargılama Usul Kanununda düzenlenmiĢtir.  Buna göre 2577 

sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 27/4. maddesinin 3. cümlesinde yer alan “… ihtirazı 

kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan iĢlemlerle tahsilat iĢlemlerinden dolayı 

açılan davalar, tahsil iĢlemini durdurmaz.” hükmü uyarınca Kanun Koyucu, kiĢilerin 

beyanlarına ihtirazı kayıt koyarak dava açabileceklerini kabul ettiğini dolaylı da olsa 

göstermiĢtir. 

Böylece VUK‟ta düzenlenen beyanın bağlayıcılığı, konulan ihtirazı kayıtla birlikte 

ortadan kaldırılarak yargıya müracaat için gerekli hukuki zemin oluĢturulmaktadır. KiĢinin 

kendi beyanına ihtirazı kayıt koyarak dava yoluna gitmesi sadece verginin ilk tarhına 

iliĢkin beyanlarda değil, yapılan bir vergilendirme sonrasında lüzumu halinde yapılan 

düzeltme beyanlarında ve piĢmanlıkla yapılan beyanlarda da mümkündür
112

.  

Ġhtirazı kayıtla verilen beyan üzerine yapılan tahakkuk iĢlemi için açılan dava, iptal 

davasıdır.
113

 Bu davalarda tarh iĢlemine açılan davalarda olduğu gibi yürütme 

kendiliğinden durmaz (ĠYUK27/4). Bunlara karĢı açılan davalarda yürütmenin 

durdurulması istenebilir. 
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  ġafak, a.g.e., s. 210    
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  Düzeltme ve piĢmanlık beyanlarına ihtirazı kayıt konulabilir hakkında verilmiĢ DanıĢtay kararları: 
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1.2.2.1.2 Kendiliğinden Tahakkuk Eden Vergilere Karşı Açılan Davalar 

Yukarıda ifade edildiği gibi Emlak Vergisi ile Motorlu TaĢıtlar Vergisi, Kanun 

gereği yılın belirli bir döneminde kendiliğinden tahakkuk etmiĢ sayılır. Esasen bu durum, 

beyan esasını benimsemiĢ vergi sistemimizde istisnaî bir durumdur. Buradaki temel fark, 

vergilerin tarh ve tebliğ iĢlemi gerçekleĢtirilmeden tahakkuk iĢlemi gerçekleĢmiĢ 

sayılmasıdır. Ayrıca tahakkuk fiĢlerinin Emlak Vergisinin 1. ve 3. fıkrasında belirtilen ilk 

takdir kararı üzerine yapılan tarh ve tahakkuk iĢlemi istisna kalmak üzere ilgilisine tebliği 

de söz konusu değildir.  

Böylece bu vergilerin tahakkuku, (emlak vergisinin tadil ve takdirine iliĢkin 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla) VUK‟ta düzenlenen anlamda bir tahakkukun hukuk 

âleminde var olması ile değil Kanun gereği tahakkuk etmiĢ sayılması ile hüküm ifade 

ederler. BaĢka bir anlatımla söz konusu tahakkuklar, vergi usulü içerisinde bir noksanlığa 

iĢaret etmekten çok, idarece tarh ve tebliğe iliĢkin yapılması gereken ve vergilendirmenin 

özünde yer alan vergi usulüne iliĢkin bir takım iĢlemlerin yapılmıĢ sayılmasından 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ortada “kanun gereği” tam anlamıyla hayat bulmuĢ bir 

tahakkuk iĢleminin varlığı bir vakıadır. Bu tahakkuk iĢlemi de diğerleri gibi idari davaya 

konu edilebilir.  

Bakıldığında ortada idare tarafından aktif bir Ģekilde hareket edilerek tesis edilmiĢ 

her hangi bir iĢlem bulunmadığı, bu nedenle tahakkukun iĢlem olmadığı, tıpkı diğer 

tahakkuk iĢlemlerinde olduğu gibi ileri sürülebilir. Fakat tam da bu nedenden ötürü 

tahakkuku kendine özgü bir idari iĢlem olarak algılamak gerekir. Zira vergi hukukunun en 

temel yapı taĢı olan vergide kanunilik ilkesi, vergilendirme noktasında zaten idareyi bağlı 

yetki ile kısıtlamıĢ, bireylerin hukuki güvence altına alınması için de hem maddi hem de 

Ģekli yasa kuralları ile geniĢ bir yasal alan oluĢturmuĢtur.  Bu da esasında idarenin Kanunla 

alınan vergilere aracılık etmesinden baĢka bir Ģey değildir. Bu nedenle vergilendirme 

iĢlemine karĢı muhatap idare nezdinde aslında egemen olan devlettir. Vergilendirme 

iĢlemlerinin yargılandığı, vergi yargısında da kiĢinin ilgili olduğu yada bağlı bulunduğu 

vergi idaresine karĢı açılan dava, devletin vergilendirme kudreti ve bunun tecellisine karĢı 

açılmıĢ olmaktadır. Bu nedenle burada yapılacak bir saptamada, salt teknik vergi yargısının 

içerisinde örgütlendiği idari yargı jargonu ile veya idare hukuku teorisi ile 

anlamlandırmak; diğer bir değiĢle ödünç kavramlar kullanmak yerine vergi hukukunu 

kendine has bu durumunu değerlendirerek bir kanaate varmak ve kendine özgü bir tespitte 
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bulunmak daha faydalı olacaktır. Bu kapsamda Kanun gereği kendiliğinden tahakkuk eden 

vergilerin “tahakkuku” vergi hukukuna özgü bir zeminde ortaya çıkan ve idare ve idari 

yargılama hukukuna yansıması iĢlem olan bir durumdur denilebilir.  

Bu çerçevede kanun gereği tahakkuk eden veya etmiĢ sayılan vergilere karĢı 

açılacak (ve uygulamada açılan) dava, söz konusu tahakkuk iĢleminin iptalini içeren bir 

iptal davasıdır
114

. Her ne kadar bir vergi hukuku formunun idari yargılama hukuku 

formuna dönüĢtürürken bazı uyumsuzluklar teorik olarak ortaya çıksa da; pratikte (yargı 

uygulamasında) bu durum açık ve nettir. Buna göre tahakkuk vergilendirme aĢamasında 

yer alna bir idari iĢlem kabul edilip idari davanın konusu kabul edilmektedir. 

1.2.2.2. Tahakkukun İptali ile Ödenen Tutarın (Faizi ile Birlikte) İadesi İstemiyle 

Açılan Davalar  

Tahakkuka karĢı açılan dava sadece tahakkukun iptali istemine iliĢkin ise bunun 

iptal davası olduğu vurgulanmıĢtı. Öte yandan tahakkuka karĢı açılan davada; ilgililer 

ileride daha fazla gecikme faizi ve/veya zammı ile muhatap olmamak için ödeme cihetine 

de gidebilmektedirler. Bu durum haliyle dava konusu ettikleri miktar kadar 

mameleklerinde azalmaya neden olunduğu anlamına gelmektedir. Bunun için vergi 

mahkemesinde açılan idari davada, hem tahakkukun iptaline hem de ödenen meblağın 

iadesine (hatta faizi ile birlikte) iadesine karar verilmesi istenmektedir. 

Mahkeme bu davalarda sadece tahakkukun iptaline hükmetmeyip aynı zamanda 

yersiz alınan tutarı saptayarak (ya tahakkukun tümü ya da bir kısmı kadarını) bunun 

davacıya iadesine hüküm kurmaktadır. Hatta yersiz alınan tutarın kullanımından mahrum 

kalındığı için çoğu kez faizi ile birlikte iadesine karar verebilmektedir. Bu da bu tür 

uyuĢmazlıkları, idari yargılama hukukunda genel görevli mahkemeleri idare 

mahkemelerinin pratiğine yaklaĢtırarak burada sıkça karĢılaĢılan “iptal + tam yargı davası” 

formuna sokmaktadır
115

.  

1.2.3. Tahsile Yönelik ĠĢlemlere KarĢı Açılan Davalar  

Kelime anlamı olarak öğrenim, bilgi edinme ve elde etme anlamına gelen tahsil 

kavramı Vergi Hukukunda vergilendirme sürecinin içerisinde ondan bağımsız ancak onu 

tamamlayan çok önemli bir aĢamayı ifade etmektedir. 213 sayılı VUK‟un “Tahsil” baĢlıklı 
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  Recep Kaplan, a.g.m., s. 100 
115

  Recep Kaplan, a.g.m., s. 100 
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23. maddesinde, “Verginin tahsili, verginin kanuna uygun surette ödenmesidir.” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. Aynı Kanunun 110/1. maddesinde de “Vergi borcu, mükellefin bu 

bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir.” hükmüne yer verilmiĢtir. Bu kapsamda 

tarh, tebliğ ve tahakkuk etmiĢ vergi borcunun vergi mükellefi tarafından vergi dairesine 

ödenmesi ile sona erdiğini söylemek mümkündür
116

. Ancak bu tahsil iĢleminin sadece bir 

boyutudur. Zira tahsil kavramı sadece verginin mükellefi tarafından “gönüllü” ödenmesi 

Ģeklinde tezahür etmez. Bazen kesinleĢen vergi borcunun devlet hazinesine aktarılması için 

kamu gücü kullanılarak bir kısım iĢlemler de yapılmaktadır. Bu yapılan iĢlemler de yine 

tahsil kavramı içerisinde değerlendirilmektedir.  

Tahsil kavramı yerine eskiden “vergilerin cibayeti” kavramı kullanılmıĢtır. Cibayet, 

vergi ve diğer devlet gelirlerinin toplanması, vergi toplama
117

 anlamında kullanılan Arapça 

kökenli bir kavramdır. Vergi Cibayetinin devlet yönünden ve mükellef yönünden olmak 

üzere iki yönü bulunmaktadır. Devlet yönünden, verginin tahsili, toplanması, mükelleften 

talep edilmesini ifade ederken; mükellef yönünden ise verginin ödenmesini ifade 

etmektedir. Ancak burada incelenen ve yaygın kullanıma uygun olan haliyle vergilerin 

mükellefler tarafından gönüllü olarak ödenmesi Ģeklinde tezahür eden tahsilât kavramı 

değil; vergilerin toplanması noktasında idarece yapılan bir kısım tahsilât iĢlemleri 

olacaktır.  

Vergi tahsilâtının hukuki niteliği incelendiğinde, vergilendirme sürecinin diğer 

aĢamalarını oluĢturan tarh, tebliğ, tahakkuk gibi bunun da bir idari iĢlem olduğu 

anlaĢılmaktadır
118

. Tahsilât iĢlemi ya da daha geniĢ bir anlamla tahsilâta iliĢkin iĢlemler 

(teminat isteme, ödeme emri, haciz vs.), idari iĢlem kuramı içerisinde değerlendirildiğinde, 

bireysel (sübjektif), yükümlendirici, Ģart ve inĢaî iĢlem özelliği göstermektedirler
119

.  

Verginin tahsiline iliĢkin iĢlemlerin yasal zemini ise 6183 sayılı AATUHK‟nudur. 

Bu Kanun, 213 sayılı Kanunla birlikte Türk vergi hukukunun usule iliĢkin sacayaklarıdır. 

Zira vergilendirme iĢlemleri 213 sayılı Kanunda gösterilen usullere göre yapılırken, söz 

konusu vergilerin tahsili de 6183 sayılı Kanuna göre yapılmaktadır. Verginin tahsilinin de 
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  Aksoy, a.g.e. s.120 
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  Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, 3.b., Seçkin Kitabevi, Ankara, 1986, s. 137,  
118

 Kumrulu, “Vergi Ġcra Hukukuna Kavramsal Bir YaklaĢım”, a.g.m., s. 650. Ayrıca Demirci, “Vergi 

Yargısında Kararların Uygulanması”, ag.m., s.55 
119

  Bu konuda daha geniĢ açıklama için bkz. Adnan Gerçek, Türk Vergi Hukukunda Tahsilât ĠĢlemi ve 

Etkinliği, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003, s.10 
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tarh ve tahakkuku kadar önemli bir konu olduğundan ve bu alanda kullanılan kamu 

gücünün keyfi uygulamalar nedeniyle zorbalığa dönüĢme ihtimali olduğundan vergi tahsil 

hukukunda da sıkı bir kanunilik söz konusudur. Bu nedenle tahsile iliĢkin olarak idarenin 

hangi durumlarda ne tür iĢlem tesis edeceği anılan Kanunda teker teker düzenlenmiĢtir.  

Ġfade etmek gerekir ki 6183 sayılı Kanun esasen tüm kamu alacaklarının tahsili için 

uygulanmakla birlikte, biz konumuz gereği Kanunu sadece vergi mahkemesine uyuĢmazlık 

konusu olabilen vergi ve türevi alacaklar yönünden inceleyeceğiz. Bu kapsamda Kanunun 

sistematiğine bakıldığında, vergilerin (amme alacağının) tahsiline iliĢkin olarak üç 

kademeli bir anlayıĢın kabul edildiği görülmektedir.  Bu çerçevede Kanun ilk önce vergi 

alacağının korunmasını daha sonra ödenmesini ve son olarak da cebren tahsilini amaçlayan 

üçlü bir idari iĢlemler silsilesini öngörmüĢtür. Bu üç tür tahsil iĢleminden amme (vergi) 

alacağının korunması ve cebren tahsiline iliĢkin iĢlemler, idarenin tek yanlı ve ilgilisinin 

hukukunda sonuç doğuran idari iĢlemler olduğundan bunlardan kaynaklanan idari 

uyuĢmazlıkların sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle bu iĢlemlerden kaynaklı uyuĢmazlıklar 

ve bunlara karĢı açılan idari davaların hukuki niteliği konumuz açısından önem arz 

etmektedir.  

1.2.3.1. Vergi Alacağının Korunmasına Yönelik İşlemler ve Bunlara Karşı Açılan 

Davalar 

6183 sayılı Kanunun I. Kısım II. Bölümünde 9. madde ile 36. maddeleri arasında 

amme ve tabi en önemli amme alacağı olan vergi alacaklarının korunmasına yönelik 

düzenlemelere yer verilmiĢtir. Bunlar arasında Kanunun 9 ve 12. maddeleri arasında 

düzenlenen teminat isteme, 13 ve 16. maddeleri arasında düzenlenen ihtiyati haciz, 17 ve 

20. maddeleri arasında düzenlenen ihtiyati tahakkuk, iĢlemleri; idari davaya konu olmaları 

bakımından anılan Kanunun 20. maddesinde düzenlenen rüçhan hakkı, 21 ve 23. 

maddelerinde düzenlenen Amme alacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek 

mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi Ģahısların sorumluluğu, 24 ile 30. maddeleri arasında 

düzenlenen iptal davası, 31. maddesinde düzenlenen üçüncü Ģahısların (hak ve) 

mecburiyeti, 32 ve 33. maddesinde düzenlenen tüzel kiĢilerin tasfiyesi halinde vazifeli 

olanlar ve bunların mesuliyeti, 34 ve 36. maddelerinde Ģirket ortak ve kanuni 

temsilcilerinin duruma göre borçtan sorumlu olmalarını düzenleyen koruma tedbirlerinden 

farklıdırlar. Bunlar doğrudan idari davaya konu olabilecek idari iĢlem niteliğinde 

olduklarından diğer koruma tedbirlerinden ayrı bir öneme sahiptirler. Zira bu iĢlemler daha 
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ortada bir vergi (amme) alacağı yokken muhtemel bir alacak için tesis edilen iĢlemlerdir.  

Bu nedenle anılan iĢlemler burada ayrıca incelenirken, diğer koruma tedbirleri nitelikleri 

gereği çalıĢmanın kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Ancak hemen ifade etmek gerekir ki 

koruma tedbirleri kapsamında söz konusu iĢlemler (teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati 

tahakkuk) dıĢında tesis edilen diğer idari iĢlemler de, iĢlemin niteliğine göre idari davaya 

konu edilebilecektir. Örneğin bir koruma tedbiri olarak tüzel kiĢilerin kanuni temsilcisinin 

ve/veya limitet Ģirket ortaklarının asıl mükellef kurumun borçlarından sorumlu olmaları 

durumunu düzenleyen 35 ve mükerrer 35. madde uygulamaları ve bu kapsamında 

düzenlenen ödeme emri ya da sair iĢlemler yine idari davaya konu edilmektedir.  

1.2.3.1.1. Teminat İsteme İşlemi  

Teminat isteme iĢlemi, vergilendirme aĢamalarının her hangi bir safhasında kamu 

alacağının tahsilinde bir risk ve belirsizlik görülmesi durumunda, kanun koyucu bu riski 

azaltılması veya ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla
120

 6183 sayılı Kanunun 9. 

maddesinde düzenlemiĢ ve burada belirlenen koĢulların varlığı halinde tahsil dairesi 

tarafından tesis edilen idari bir iĢlemdir.  

Teminat istenmesi iĢlemi, iki durumda tesis edilebilmektedir. Ġlki vergi alacakları 

için özel bir sebep iken diğeri tüm amme alacakları için geçerli bir sebebin varlığı halinde 

mümkündür. Ġlkinde bir vergi incelemesi kapsamında, inceleme elamanı tarafından 

incelenen mükellefin 213 sayılı Kanunun 344. maddesi ile 359. maddesine göre iĢlem 

yapılması muhtemel durumlarda ilk hesaplamalarına göre belirtilen miktar üzerinden tahsil 

dairesi tarafından tesis edilmektedir. Ġkincisinde ise vergi dâhil tüm alacaklar için 

ikametgâhı bulunmayan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede 

olduğunu gösteriyorsa yine tahsil dairesince tesis edilebilmektedir. Ġlkinde teminat 

istenmesinin gerekli olup olmadığının takdiri inceleme elamanındayken; ikincisinde bu 

yetki tahsil dairesindedir. 

Teminat isteme iĢlemine karĢı söz konusu iĢlemin tebliğinden itibaren yasal süresi 

içerisinde idari dava açılabilir. Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden kaynaklı alacakları 

için tesis edilmiĢ bu iĢlemlere her halükarda vergi mahkemelerinde, diğer amme alacakları 

için tesis edilen iĢlemlere de genel görevli idare mahkemelerinde bu mahkemeler için 
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öngörülen yasal sürelerde (30 ya da 60 gün içerisinde) açılan bu davalar, iptal davası 

niteliğindedir. 

1.2.3.1.2. İhtiyati Haciz İşlemi 

 Ġhtiyati haciz, vergi (amme)  alacağının mükellef (borçlusu) tarafından ödenmesini 

veya cebren tahsilini güvence altına almak için Kanunda öngörülen hallerin varlığı halinde, 

idari bir kararla borçlunun bazı mal, alacak ve haklarına önceden el konularak tasarruf 

yetkisi dıĢına çıkarılması
121

 olarak tanımlanmaktadır.  

Ġhtiyati haciz, idarenin tek taraflı sübjektif,  inĢâi ve yükümlendirici bir idari 

iĢlemdir. Ġdarenin hangi hallerde ve nasıl bir usule göre ihtiyati haciz iĢlemi tesis edeceği 

6183 sayılı Kanunun 13. maddesinde belirlenmiĢtir.  Buna göre Kanun ilgili 13. 

maddesinde, 

i- Aynı kanunun 9. maddesinde belirtilen teminat isteme hallerinin varlığı halinde, 

ii- Borçlunun belli bir ikametgâhı yoksa
122

,   

iii- Borçlu kaçmıĢsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması 

ihtimalleri varsa, 

iv- Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil 

göstermemiĢ yahut Ģahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemiĢse, 

v- Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde 

bulunmamıĢ veya noksan bildirimde bulunmuĢsa, 

vi- Hüküm sadır olmuĢ bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil 

dolayısıyla amme davası açılmıĢ ise, 

vii- Ġptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teĢkil eden mallar, bu mallar 

elden çıkarılmıĢsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 

27, 29, 30 uncu maddelerinin tatbikini icabettiren haller varsa veya bunların varlığı takdir 
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  Gerçek, Türk Vergi Hukukunda Tahsilat ĠĢlemi ve Etkinliği, a.g.e., s. 157-156 
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  Burada 6183 sayılı Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrasında amme borçlusunun Türkiye'de ikametgahının 

bulunmadığı düzenlendiği, bu hususun da anılan Kanunun 13. maddesinin 1. bendinde 9. maddeye yapılan 

atıfla ihtiyati haciz sebebi olarak belirtildiği halde Kanun koyucunun tekrara düĢtüğü düĢünülebilir. Ancak 

söz konusu iki hükmün karĢılıklı analizinden teminat isteme sebebi ikametgahın yokluğuna değil, 

ikametgahsız olma halinin borcun ödenmesini tehlikeye düĢürme hali teminat sebebi sayılmıĢken; 13. 

maddesinin 2. bendinde ikametgahın bulunmama hali ihtiyati haciz sebebi olarak kabul edilmiĢtir. 

Aralarında mahiyet farkı vardır. 
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edilmiĢ ise; alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla, haczin ne 

suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre ilgili kiĢi hakkında ihtiyati haciz iĢlemi tesis 

edilebilecektir. 

Burada dikkat edilmesi gereken ihtiyati haciz iĢleminin iki temel aĢamada tesis 

edildiğidir. Ġlki ihtiyati haciz hallerinin varlığının ilgili kiĢilerce takdir edilmesi; ikincisi de 

alacaklı amme idaresinin en büyük mahalli amirinin kararı ile bu durumun tasdik 

edilmesidir. Ġhtiyati haciz yasada ifade edildiği üzere haciz iĢleminin usulü kurallarına göre 

tanzim edilir.  

Ġhtiyati hacze muhatap kiĢinin itiraz sebepleri, itiraz süresi ve itiraz merci Kanunda 

(15.md.) sayılmak suretiyle gösterilmiĢtir
123

.  Ġlgili Kanun maddesine göre bu itirazların 

incelenmesi diğer ihtilaflara göre daha önceliklidir. Ayrıca söz konusu hükme göre (15/2 

md. son cümle) ihtiyati hacze karĢı yapılan itirazlar üzerine verilen kararlar kesin olduğu 

belirlemesi yapılmıĢsa da, 1953 tarihli 6183 sayılı Kanundan sonra yürürlüğe giren baĢta 

anayasa olmak üzere idari iĢlemlere karĢı açılacak davaları ve yargılama usulünü 

düzenleyen 2577 sayılı Kanun hükümlerine göre bu iĢlemlere karĢı idari dava 

açılabilecektir. 

Bu çerçevede ihtiyati hacze karĢı açılan davalar, idari yargılama usulü içerisinde 

yer alan iptal davası niteliğindendirler. Ancak bu iĢlemlere karĢı açılacak davalar 

Kanundaki özel düzenleme nedeni ile genel dava açma süresinin aksine yedi gün içerisinde 

iptal davasına konu edilmelidir. 

1.2.3.1.3. İhtiyati Tahakkuk İşlemi 

Ġhtiyati tahakkuk iĢleminin kavramsal olarak analiz edilmesinde, ihtiyat ve 

tahakkuk kavramlarından oluĢmakta olup, bu kavramların özelliklerini bünyesinde 

barındırmakla birlikte bu iki kavramdan ayrı bir duruma iĢaret etmektedir. Burada esasen 

yapılması gerekli olmayan ya da normal bir durumun tecellisi halinde o an için 

yapılmayacak olan bir idari iĢlem olan tahakkukun, belirli koĢulların varlığı halinde ve 

yine belirli kiĢilerin onayı ile ihtiyaten yapılmasıdır. Tam burada yine dikkat edilmesi 

gereken ikinci bir nokta karĢımıza çıkmaktadır. O da yapılan iĢlemin bilinen anlamıyla bir 
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  Hemen ifade edilmedir ki Kanununda kullanılan itiraz sebepleri, itiraz süresi ve itiraz merci kavramları 

06.01.1982 tarih ve 2576 sayılı Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 

KuruluĢu ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. maddesi ile vergi davalarına ve vergi yargısına 

uyumlaĢtırılmıĢtır.  
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tahakkuk değil “ihtiyati tahakkuk” iĢlemi olduğudur. Zira ihtiyati tahakkuk, ilgili vergi ve 

benzeri mali yükümlülüğün Kanunlarında belirtilen zamanlarda gerçekleĢen asıl tahakkuk 

ile varlığını yitiren ancak ihtiyati haciz iĢlemine dayanak olması bakımından varlık 

kazanan bir iĢlemdir.  

Ġhtiyati tahakkuk iĢlemi, yukarıda değinilen teminat isteme ve ihtiyati haciz 

iĢlemlerinden farklı olarak sadece konusu vergi ve benzeri alacaklar ile bunların zam ve 

cezalarına iliĢkin bir koruma tedbiridir. Uygulanması için ilgilinin bağlı bulunduğu vergi 

dairesi müdürü tarafından yazılı olarak talep edilmesi, ilgili yerdeki mali örgütlenmeye 

bağlı olarak defterdar ya da vergi dairesi baĢkanının yazılı emri gerekmektedir.  

Ġhtiyati tahakkuk iĢlemi, ihtiyati haciz için gerekli olan koĢulların varlığının 

takdirinde, mükellef hakkında 6183 sayılı “Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar” 

baĢlıklı adli bir suçu düzenleyen 110. maddesine göre takibe baĢlanılmıĢsa ya  da vergi 

dairesine karĢı mükellef teĢebbüsün muvazaalı veya baĢkasına ait olduğu hakkında deliller 

bulunduğunun takdiri halinde tesis edilebilecektir.  

Ġhtiyati tahakkuk, idarenin idari usul içerisinde yapması gereken bazı diğer 

iĢlemlere dayanak olması için tesis edilen bir “iç usul” iĢlemidir. Dolayısıyla uygulamada 

ilgilisine tebliğ edilmez. Ancak bunu yasaklayan bir durum da söz konusu değildir. Ġdare 

isterse bu kararı ilgilisine tebliğ edebilir. Bu takdirde ilgilisi tarafından genel hükümlere 

göre iptal davası açılabilir. KiĢi hakkında ihtiyati tahakkuk iĢlemi tesis edildiğini haricen 

öğrenmesi halinde de yine söz konusu iĢleme karĢı iptal davası açabilir.  

Ancak ihtiyati tahakkuk uygulamasında genel kural: ihtiyati tahakkuktan sonra 

ihtiyati haciz iĢleminin tesis edilmesidir. Bu iĢlem, doğrudan tesis edilen ihtiyati haciz 

iĢleminden farklıdır. Zira burada Kanun koyucu ihtiyati tahakkuk ettirilen amme alacakları 

için ihtiyati haciz iĢleminin tatbikini zorunlu kılmıĢtır (18/3. md.). Böylece ilgili kiĢiye 

ihtiyati haciz iĢlemi tebliğ edildiğinde, bu iĢleme karĢı idari dava açılabilecektir. Bu dava 

da yukarıda ifade edildiği gibi bir iptal davasıdır.  

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta karĢımıza çıkmaktadır. O da 6183 

sayılı Kanunun 13. maddesinde belirtilen koĢulların varlığının takdiri ile tanzim edilen 

ihtiyati haciz iĢlemi ile ihtiyati tahakkuka dayalı olarak Kanun gereği yapılan ihtiyati haciz 

iĢleminin Ģekli anlamda bir aynılık ifade etseler de mahiyet olarak birbirlerinden farklı 

olduklarıdır. Zira 6183 sayılı Kanunun 13. maddesine göre yapılan ihtiyati hacze karĢı 
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açılan davada itiraz sebepleri yine anılan maddede belirtilen koĢulların varlığının bulunup 

bulunmadığı noktasında ve doğrudan ihtiyati haciz iĢlemine yönelmiĢ bir iptal istemiyken; 

ihtiyati tahakkuk üzerine tesis edilen ihtiyati haciz iĢlemine karĢı açılan iptal davasında ise 

itiraz sebepleri bu kez ihtiyati haciz için öngörülen koĢullar değil, Kanun gereği ihtiyati 

tahakkuk için öngörülen koĢulların varlığı itiraza konu edilecek (20. md.) ve iptal istemi 

yöneltilen ihtiyati haciz iĢlemi esasen bir sonuç olduğundan dolaylı bir fonksiyon icra 

edecektir. Kısaca ifade etmek gerekirse ihtiyati tahakkukun bir sonucu olarak tesis edilen 

ihtiyati haciz iĢlemine karĢı açılan davada ihtiyati tahakkuk iĢlemi yargılanmıĢ olacaktır.  

Son olarak ifade edilmelidir ki Kanunda (17. md) ihtiyati tahakkuk sebebi olarak 

ifade edilen bazı durumlar (Kanunun 13/1, 2, 3, ve 5. md.), aynı zamanda bağımsız birer 

ihtiyati haciz sebebidirler. Bu anlamda bu iki iĢlem arasında sebep unsuru yönünden bir 

kesiĢme söz konusudur. Aynı durum, ihtiyati haciz ile teminat isteme iĢlemleri arasında da 

geçerlidir. 6183 sayılı Kanunun 13/1. maddesi, aynı Kanunun 9/1. maddesindeki durumun 

varlığını, ihtiyati haciz iĢlemi için de saydığından burada da yine bir sebep kesiĢmesi söz 

konusudur. Benzer Ģekilde ihtiyati tahakkukun sebeplerini düzenleyen Kanunun 17. 

maddesinde de Kanunun 13/1. maddesine atıf olduğundan, burada da teminat isteme 

iĢleminin sebebi olarak gösterilen Kanunun 9/1. madde hükmüne gönderme yapıldığından, 

dolaylı olarak Kanunun 9/1. maddesi hükmü ihtiyati tahakkuk sebebi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

1.2.3.2. Vergi Alacağının Cebren Tahsiline Yönelik İşlemler 

Özel hukuktan farklı olarak vergi hukukunda, vergi idaresi tahsilat iĢlemlerini 

re'sen yürütme yetkisine sahiptir. Bunun için baĢka bir mercinin aracılığına ihtiyaç 

duymaz. Kamu gücünü kendisi doğrudan kullanır. Ancak bunun için belirli koĢulların 

varlığı gereklidir. Bu doğrultuda vergi borcunun idarece cebren tahsil edilebilmesi için 

vergi alacağının muaccel hale gelmesine karĢılık mükellef tarafından ödenmemiĢ olması ve 

vergileri vadesinde ödemeyen vergi borcu için ödeme emri ile ödemeye davet edilmesi 

ve/veya uyarılması gerekmektir
124

.  

Tarh ve tahakkuk aĢaması geçip kesinleĢip muaccel hale gelen teminatsız bir vergi 

alacağı için düzenlenerek usulüne uygun bir Ģekilde tebliğ edilen ödeme emrine rağmen 

ödeme yapılmazsa idare, 6183 sayılı Kanunda 54 ve 101. maddeler arasında düzenlenen 
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cebren tahsil iĢlemlerini gerçekleĢtirecektir. Dolayısıyla AATUH Kanun, cebri tahsilât 

iĢlemleri için ilk adım ödeme emridir. Daha sonra usulleri Kanunda belirtilen haciz ve satıĢ 

iĢlemleri tesis edilecektir.  

1.2.3.2.1. Ödeme Emri 

Ödeme emri, cebri icra sürecinin baĢlangıç noktasıdır. Bu iĢlemle kamu alacağını 

vadesinde ödemeyenlere yedi gün içerisinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde 

bulunmaları gerektiği bildirilir. Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin nitelik ve 

miktarları, nereye ödeneceği, süresinde ödenmediği takdirde borcun zorla tahsil ve 

borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç ayı geçmemek kaydıyla hapis ile 

tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı yazılır. 

Gecikme zammı, vergi (kamu) borcunun tahsili esnasında belli olacağından ödeme emrine 

gecikme zammına iliĢkin bilgilere yer verilmez
125

. 

Ödeme emri iĢlemi, idarenin vergilendirme süreci içerisinde idarece kullanılan 

kamu gücünün niteliğinin değiĢtiği kırılma noktasını ifade etmektedir. Zira usulüne göre 

tarh ve tahakkuk eden verginin tahakkukun kesinleĢmesiyle, bu aĢamada idare için tahsil 

edilememiĢ bir alacağın, ilgili kiĢi için de ödenmemiĢ bir borçtan söz edilmektedir. ĠĢte 

tam bu noktada ödeme emri, borçlusu tarafından ödeme yapılmazsa Kanunda yer alan 

cebri tahsilât iĢlemlerinin (haciz ve satıĢ) uygulanması için bir bildirim ve sonraki iĢlemler 

içinde gerekli yasal zemini teĢkil eden bir iĢlemdir.  Dolayısıyla kamu borçlusuna ödeme 

emri tebliğ edilmeden haciz yolu ile takip için yapılan tüm iĢlemler hukuki dayanaktan 

yoksun kalacaktır
126

.
 

 
Kendisine ödeme emri tebliğ olunan Ģahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen 

ödediği veya zaman aĢımına uğradığı iddialarıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

idari dava açabilir. Bu dava ödeme emrinin iptalini konu alan tipik bir iptal davasıdır. 

Ancak bu iĢleme karĢı açılacak iptal davasının süresi genel dava açma süresinden daha kısa 

olmasının yanı sıra davada ileri sürülebilecek iddiaların da Kanunda tahdiden belirlenmiĢ 

olması nedeni ile “kısıtlı” bir iptal davası niteliğindedir. Zira 2577 sayılı Kanunun 20. 

maddesine göre re'sen araĢtırma yetkisine sahip idari mahkeme daha özel ifadeyle vergi 
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mahkemesi, ödeme emrine karĢı açılan davada, kanunda belirtilen itiraz sebeplerinin 

dıĢında bir hukuka aykırılık tespit edemez veya bu tespite dayalı iptal kararı veremez.  

Diğer bir anlatımla vergi mahkemesi, ödeme emrine karĢı açılan iptal davalarında 

da tıpkı ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk iĢlemlerine karĢı açılan davalarda olduğu gibi 

hukuka uygunluk denetimini, Kanunda (AATUHK) belirtilen sebep ve konularla sınırlı 

olarak gerçekleĢtirmektedir. Dolayısıyla yapılan yargılamada Kanunda gösterilenlerin 

dıĢında bir iptal sebebi olamaz
127

. 

1.2.3.2.2. Haciz İşlemi 

Haciz iĢlemi genel olarak kesinleĢmiĢ bir icra takibinin konusu olan belli bir parayı 

alacağını sağlamak için, alacaklı lehine söz konusu alacağı karĢılayacak miktar ve 

değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra dairesi tarafından el konulmasıdır
128

. Vergi 

hukukunda ise haciz aynı maksat için ve ödeme emrinin kesinleĢmiĢ olmasına rağmen 

vergi borçlusu borcunu ödemezse, icra dairesi sıfatıyla alacaklı idare tarafından tesis edilen 

cebri takibatın ilk adımı olan bir idari iĢlemdir.  

Bu iĢlemle borçlu tarafından mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince 

tespit edilen borçlu ve üçüncü Ģahıslar elindeki menkul mallar ile gayrimenkullerden, 

alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur.  

Haciz iĢleminin ne Ģekilde yapılacağı AATUH Kanunun 64. maddesinde 

düzenlenmiĢtir.  Ayrıca anılan Kanunun 65. maddesinde köylerde ve/veya Köy Kanunun 

tatbik edildiği bucaklarda menkul mal haczinin uygulanmasına iliĢkin özel bir düzenleme 

getirilerek köy ihtiyar kurulları veya gerek görülen hallerde Maliye Bakanlığınca tespit ve 

ilan edilecek vergiler için muhtarın veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin huzurunda 

tahsil dairesine menkul mal haczi yaptırmaya o mahallin en büyük mal memuruna yetki 

verileceği düzenlenmiĢtir. 

Ancak burada önemli olan ödeme emri aĢaması da geçmiĢ amme alacaklarının 

cebren takibi için haciz iĢleminin, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme 

idaresinin, mahalli en büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik edilen 
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haciz varakalarına dayalı olarak tesis edilmesidir. Zira mülkiyet hakkına doğrudan 

müdahaleyi içeren haciz iĢleminin mahalli en büyük memurun oluru ile tatbik edilmesi, bu 

iĢlemin diğer iĢlemlere nazaran idari açıdan hukuksal güvence düzeyini artırmaktadır. 

Burada dikkat edilmesi gerek bir diğer nokta da tahsil dairelerince düzenlenen haciz 

varakasının alacaklı amme idaresinin en büyük memuru veya tevkil edeceği memur 

tarafından onaylanıyor olmasıdır. Böylece haciz iĢleminin tesisinde özellikle de vergi dıĢı 

bir amme alacağının tahsilinde iki farklı idarenin iradelerinin birleĢmesi söz konusudur. Bu 

durum vergi alacaklarına iliĢkin niyabeten yapılan haciz iĢlemlerinde özellik arz 

etmektedir. Borçlu veya malları alacaklı amme idaresinin bulunduğu yerden baĢka bir 

yerde ise haciz iĢleminin tatbikini o yerdeki tahsil dairesi yapar
129

. Ancak ifade edilmelidir 

ki burada haciz varakasını alacaklı tahsil dairesince düzenlenecek tasdikli bir örneği haczi 

yapacak mahalli tahsil dairesine gönderilmesi suretiyle iĢlem yapılmaktadır
130

.   

Haciz iĢleminin icrası sırasında, borçlu veya zilyed veya bunların; vekilleri, iĢçi, 

müstahdem veya aileleri efradından birisi kendilerini temsilen bulunur. Bunlar haciz 

yerinde bulunmaz veya o sırada bulundurulmaları sağlanamazsa gıyabında haciz yapılır. 

Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden 

biri veya borçlunun veya zilyedin komĢularından iki kiĢi hazır bulundurulur (AATUHK 

78/1 md.). 

Haciz esnasında bir haciz zaptı düzenlenir. Tanzim edilen haciz zaptında, hacze 

esas olan haciz varakasının tarih ve numarası, haczin yapıldığı yer, gün ve saat, haczedilen 

malların neler olduğu, tahmin edilen değerleri, haciz sırasında bulunan kimseler, varsa 

üçüncü Ģahısların iddiaları vesair lüzumlu hususlar belirtilir, hazır bulunanlarca 

imzalanarak haciz iĢi tamamlanır. Gıyapta yapılan hacizlerde zaptın bir örneği borçlu veya 

zilyede derhal tebliği olunur (AATUHK 78/2-3.md.). 

Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi 

menkul mallar kaybolmalarını ve değiĢtirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak tahsil 

dairelerince muhafaza olunur. Diğer menkul mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır 
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veya güvenilir bir Ģahsa veyahut güvenilir bir Ģahsın kefaleti altında borçlunun veya 

zilyedin kendisinde bırakılır (AATUHK 82.md.). 

Resmi sicile kayıtlı menkul mallar ile gayrimenkullerin ve gemilerin haczi ise 

sicillerine iĢlenmek üzere haciz keyfiyetinin trafik, tapu veya gemi sicillerinin tutulduğu 

daireye tebliğ edilmesi suretiyle yapılır.  

Gayrimenkul haczi, bunların hâsılat ve menfaatlerine de Ģamildir. Ancak borçlunun 

baĢkaca bir geliri yoksa kendisinin ve ailesinin geçimleri için kafi miktarda mahsulden 

veya satıldıkça bedelinden münasip miktarı borçluya bırakılır. Alacaklı tahsil dairesi, 

haczedilen gayrimenkul ve gemilerin idaresi ve iĢletilmesi, menfaat ve hâsılatın toplanması 

için gereken tedbirleri alır (AATUHK 88.md). 

Haciz iĢleminin icrası ile birlikte borçlu, alacaklı amme idaresinin muvafakatini 

almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunamaz. Buna mukabil borçlu, haciz iĢleminin 

tatbikinden veya bunun ıttılasından itibaren 2577 sayılı ĠYUK‟ta belirlenen 30 günlük 

genel dava açma süresi içerisinde idari davasını açabilir. Bu dava tipik bir iptal davası 

niteliğindedir. Bu dava ile tıpkı diğer AATUHK diğer iĢlemlerine karĢı açılan davalarda 

olduğu gibi yürütme kendiliğinden durmaz. Bunlar için ayrıca yürütmenin durdurulması 

istenebilir. Bununla birlikte haciz iĢleminin iptali ve haczedilen tutarın iadesi istemli 

davalar, iptal artı tam yargı davası niteliğindedirler. Zira Mahkemece verilen iptal ve iade 

kararıyla haciz iĢleminin icrası ile idarenin uhdesine geçen para baĢta olmak üzere diğer 

menkul ve gayrimenkul malların iadesine hüküm kurulmuĢ olacağından, burada istirdat 

içeren tam yargı davasından söz edildiğinin kabulü gerekir. 

Haciz iĢlemine karĢı açılan davalarda sıklıkla karĢılaĢılan bir durum da gıyapta 

ve/veya e-haciz yöntemiyle yapılan haciz iĢlemlerinden ötürü kiĢilerin haklarında tesis 

edilen haciz iĢlemlerinden iĢlemin tesisinden sonra haberdar olmalarıdır. Bu durumda 

öğrenme üzerine 30 günlük yasal süre içerisinde açılan davalar süresinde kabul 

edilmektedir
131

. Bununla birlikte uygulamada kiĢiler kendilerine tebliğ edilen ya da bir 

Ģekilde öğrendikleri haciz iĢlemlerine karĢı yasal süre içerisinde dava açmadıkları da 

vakidir. Bu gibi durumlarda idari yargı mercileri, süresinde açılmayan davanın esasını 

incelememektedirler. Ancak haciz iĢlemi tatbik olunmakla beraber henüz bir satıĢ iĢlemi 

gerçekleĢmemiĢse yani menkul ya da gayrimenkul mal hâlâ idarenin uhdesinde ise bu 
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durumda haciz iĢleminin kaldırılması Ģeklinde idari bir baĢvur yapılıp ayrı bir idari iĢlem 

tesis ettirilerek, tesis edilen bu iĢlem için iptal davası açılabilmektedir
132

. Burada verilecek 

bir iptal hükmüyle ilk haciz iĢlemi de dolaylı olarak iptal edilmiĢ olmaktadır.  

1.2.3.2.3. Satış İşlemi 

SatıĢ iĢlemi, haciz iĢleminin bir devamı niteliğinde olup Kanunda da (AATUHK) 

hacze iliĢkin II. Kısım II. ve III Bölümlerde, menkul ve gayri menkul mallar için ayrı ayrı 

düzenlenmiĢtir.  Menkul ve gayrimenkul malların özelliklerine binaen farklı bir idari usul 

ile haczedilmeleri doğal olarak farklı bir idari usulle de satıĢlarını gerekli kıldığından 

yerinde bir düzenleme ile Kanun koyucu da menkul mal satıĢı ile gayrimenkul mal satıĢını 

bir diğerinden ayırarak düzenlemiĢtir.  

Bu kapsamda menkul mallara iliĢkin olarak satıĢ iĢlemi, AATUHK'nın 84. 

maddesine göre menkul mallar tahsil dairelerince veya yetki verilmesi durumda köy ihtiyar 

kurullarınca haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde satıĢa çıkarılır. 

Üç günlük süre borçluya imkânlarını araĢtırarak para bulup malı satıĢtan kurtarabilmesi 

için tanınan bir mehil müddetidir. Hacizli eĢyanın satıĢı kaçınılmazsa da üç günlük süre 

içerisinde satıĢ iĢlemi yapılamaz. Ancak haczedilen mal ya da malların bozulma ve çürüme 

veya baĢka bir nedenle zayi olma riski var ise satıĢ iĢlemlerine hemen baĢlanabilmektedir. 

AATUHK'nun 84. maddesinde ifade edilen üç aylık süre, üç günlük sürenin biriminden 

itibaren iĢleyen ve satıĢ iĢleminin hazırlığına iliĢkin bir süredir. Bu süre içerisinde satıĢ 

iĢlemlerine baĢlanıp eĢya satılmamıĢ ise bu haciz iĢleminin varlığını etkilemez. Haciz 

iĢlemi devam eder
133

. Ancak bu sürelere uyulmamıĢ olması ispatı halinde ilgilisine 

tazminat hakkı doğurabilir.  

SatıĢ iĢlemi açık artırma ya da peĢin satıĢ usulüne göre yapılır. SatıĢa çıkarıldığı 

halde satılamayan Ya da tespit edilen değerin %75'inden düĢük bir bedel teklif edilmesi 

nedeniyle satılmayan hacizli malların Kanun gereği 15 gün içerisinde ikinci kez satıĢa 

sunulur.  Bu Ģekilde de satıĢ gerçekleĢmez ise 6 ay içerisinde pazarlık usulüne göre satıĢa 

sunulur bu süre içerisine ve bu yönteme göre de satıĢ gerçekleĢmezse hacizli mallar 

borçluya verilebilir (AATHUK 87. md). 
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Malların borçluya verilmesi ile haciz iĢlemi, kendisinden sonra tesis edilmesi 

gereken zincir iĢlemlerden olan satıĢ iĢleminin tesis edilememiĢ olması nedeni ile hukuk 

âleminde öngörülen sonucu doğuramayacaktır. Böylece satılmayan mallara uygulanan 

haciz iĢlemi, bu malların borçluya teslimi ile birlikte fiili olarak kalkmıĢ olacaktır.  

Böylece AATUHK'nun 73. maddesinde ifade edilen borçlunun hacizli mallardaki tasarruf 

hakkının kısıtlaması durumu ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte kiĢinin borçlu sıfatında 

bir değiĢiklik söz konusu değildir. Bu kiĢi daha sonra, diğer koĢulların varlığı halinde, 

iadeye konu mallarından baĢka malları ile haciz ve satıĢ iĢlemlerine muhatap olabilecektir.  

SatıĢa çıkarılan mallardan sadece bir bölümü, asıl alacak ve ferilerini karĢılıyorsa 

satıĢ iĢlemi durdurulur ve diğer mallar üzerindeki haciz kaldırılır. Kendisine ihale edilen 

hacizli malı almaktan vazgeçer veya üç günlük süre içerisinde satıĢ bedelini ödemezse; mal 

ikinci kez artırmaya çıkarılır ve peĢin olmak kaydıyla en çok bedeli verene ihale edilir
134

. 

Haczedilen gayrimenkullerin satıĢ iĢlemi ise, haczedilen gayrimenkullerin ne kadar 

süre içerisinde satıĢa çıkarılacağına iliĢkin AATUHK'da özel bir düzenleme 

bulunmamaktadır. AATUHK hacizli gayrimenkullerin satıĢında ağırlıklı olarak satıĢın 

gerçek değer üzerinden yapılması ve alıcı ve satıcının çıkarlarının ortaklaĢa korunması 

üzerinde durmaktadır, diyebiliriz. Bu nedenle satıĢa çıkarılacak gayrimenkullerin satıĢa 

esas rayiç bedellerinin tespit edilmesi gerekir. Gayrimenkullerin değer tespiti, menkul 

mallarınkinden farklı olarak haciz memuru tarafından değil satıĢ komisyonunca 

bilirkiĢilerin görüĢü alınmak suretiyle yapılır. Gayrimenkullerin satıĢında ayrıca haciz 

Ģartnamesi hazırlanır. ġartnamenin hazırlanmasından sonra açık artırma tarihinden 15 gün 

önce tahsil dairesince satıĢ ilan edilir. Ġlanda, satıĢın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak 

gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir. Ġlanın birer örneği, borçluya, vekil veya 

mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli 

olanlara tebliğ olunur
135

. 

SatıĢ iĢleminin icrasının da ne Ģekilde yapılacağı yine AATUHK'da düzenlenmiĢtir. 

Buna göre satıĢa çıkarılan gayrimenkulün %7,5'i kadar teminat alınır. Açık artırmada üç 

kere yüksek sesle bağırıldıktan sonra en yüksek bedeli verene ihale olunur. Ancak bu bedel 
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ilk seferde eĢyanın satıĢ komisyonu tarafından belirlen rayiç değerinin %75'inden az 

olamaz. ġayet bu koĢul gerçekleĢmezse ilk ihalenin tarihinden yedi gün sonra ikinci ihale 

yapılır. Ġlk ihalede verilen değer de dikkate alınmak kaydıyla en yüksek bedeli verene 

gayrimenkul ihale edilir. Bu ihaleye iliĢkin ödeme gerçekleĢmezse ihale fesh edilip yedi 

gün sonra ikinci ihale koĢullarına göre yeni bir ihale yapılır. 

Vergi alacağından dolayı haczedilen gayrimenkul mallar ve gemiler satıĢ 

komisyonlarınca açık artırma ile satılmak zorundandır. Menkul mallarda olduğu gibi, 

istisnai de olsa pazarlık usulü ile satılması söz konusu değildir
136

. SatıĢ iĢleminin hiç 

gerçekleĢmemesi halinde ise menkul mallarda olduğu gibi idarenin malı borçluya terk etme 

yetkisi bulunmayıp eĢyanın idare adına teferruğ (idare adına kayıt edilmesi) edilmesi 

gerekir. 

AnlaĢılacağı üzere haciz iĢleminden sonra gerçekleĢtirilen satıĢ iĢleminin de ne 

Ģekilde tesis edileceği, satıĢa konu emtiaların menkul ya da gayrimenkul olma niteliklerine 

göre AATUHK tarafından farklı usullere göre detaylı bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu 

düzenlemelerin varlığı satıĢ iĢleminin sıhhat Ģartları olmakla birlikte; tümü aynı etki ve 

ağırlığa sahip değildir. SatıĢ iĢleminin hangi evresinde meydana gelecek hata veya 

noksanlığın esaslı Ģekil hatası olup olmadığına açılacak iptal davaları sonrasında idari yargı 

mercileri karar verecektir. Ancak ifade etmek gerekir satıĢ iĢleminin hangi usuller 

içerisinde gerçekleĢtirileceği Kanunla düzenlenmesi vergi alacakları noktasında vergide 

kanunilik ve kanuni idare ilkeleri diğer alacaklar için ise kanuni idare ilkesinin bir 

sonucudur.  

Yukarıda ifade edildiği üzere satıĢ iĢlemine karĢı, iĢlemin varsa tebliğ yoksa 

öğrenme tarihinden itibaren vergi mahkemelerindeki genel dava açma süresi içerisinde 

idari dava açılabilir. Bu dava sadece satıĢ iĢleminin iptaline iliĢkin ise iptal davası; satıĢın 

iptali ile birlikte tazminata iliĢkin bir talep de içeriyorsa iptal artı tam yargı davası 

niteliğindedir.  

Hacizli gayrimenkullerin satıĢında yer alan gayrimenkulün rayiç değerinin tespitine 

iliĢkin iĢlem de doğrudan iptal davasına konu edilip edilmeyeceği hususu tartıĢmalı 

olmakla beraber eĢyanın rayiç bedelinin bilirkiĢilerin görüĢü alınarak yapılan takdir iĢlemi 
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satıĢ iĢleminin ön hazırlık iĢlemi olduğu görüĢü hâkim olup doğrudan idari davaya konu 

edilemeyeceği görüĢü hâkimdir
137

.  

 1.2.4. Ġdari BaĢvuru Üzerine Açılan Davalar 

Vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin açılan idari davalar, sadece yukarıda sayılan ve 

idarenin pro-aktif bir rol üstlenerek tesis ettiği iĢlemlerden kaynaklanmaz. Ġlgililerin 

Kanunun ya da Kanunların belirlediği usuller çerçevesinde yaptıkları idari baĢvuruların 

olumsuz neticelenmesi üzerine de olumsuz (ret iĢlemleri) iĢlemlere karĢı idari dava 

açılabilmektedir.  

Ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunu‟nun uygulanmasından kaynaklanan idari 

uyuĢmazlıklarda da ilgilisi adına idarece re'sen harekete geçilerek yapılan ek tahakkuklar 

için de dava açılması için zorunlu idari itiraz yollarının tüketilmesi gerekir.  

Bazen de yine ilk iĢlem idarece re'sen yapılmıĢ olmakla beraber; ilgilisi bu 

iĢlemden kaynaklanan menfaat ve/veya hak ihlalini yargıya gitmeden idare aĢamasında 

çözmek isteyebilir. ġüphesiz bunun için yasal düzenleme gereklidir. Böylece kiĢi Kanunun 

öngördüğü bir biçimde yine Kanunlarla belirlenen idari baĢvuru sürecine girebilir. ġayet 

buradan da sonuç almazsa ise yargıya müracaat edebilir. 

Farklı idari süreçler sonunda farklı iĢlemler tesis edilmiĢ olduğundan bunlardan 

kaynaklı uyuĢmazlıklara karĢı açılan davaların da incelenmesinden fayda vardır. Vergi 

uyuĢmazlığına konu olması bakımından ele alacağımız idari baĢvuruları genel 

düzenlemelerden özele doğru incelemek daha yerinde olacaktır. Bu kapsamda ĠYUK, VUK 

ve Gümrük Kanunu hükümlerine göre yapılan idari baĢvurular nedeniyle ortaya çıkan 

uyuĢmazlıklar ve bunlara karĢı açılan davalar bu konsept dahilinde ele alınacaktır. 

1.2.4.1. İdareden İşlem Tesis Etmesini İsteme ya da İYUK 10. Madde 

Türkiye'de henüz genel bir idari usul kanunu bulunmamaktadır. Bununla birlikte bir 

idari yargılama usulü kanunu olan 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nda idari 

usule iliĢkin hükümler mevcuttur. Bunların baĢında da 2577 sayılı Kanunun 10. 

maddesinde düzenlenen idari baĢvuru yolu gelmektedir. Ancak ifade etmek gerekir ki bu 

hüküm, ilgililerin idarelere yapacakları dilekçe hakkına iliĢkin bir düzenlenme değildir. 
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Burada daha çok idareye yapılan bir baĢvuru neticesinde idarenin kayıtsız kalması 

durumuna hukuki sonuç bağlanması amaçlanmıĢtır. Bu, bir yönüyle kiĢinin baĢvuru anına 

kadar hareketsiz konumda olan idarenin harekete geçirilmesi; Ģayet harekete geçmez ise bu 

hareketsiz durumun kiĢinin hak ve menfaatine aykırı sonuç doğurmaması baĢlangıcı idari 

sonu yargısal olan bir sürece iĢaret etmektedir. Zira madde baĢlığı “idari makamların 

sükutu”dur. Böylece bu madde ile idareye yapılacak bir baĢvuru neticesinde, idarenin 

olumsuz tavrının (iĢleminin) yanı sıra sessiz kalması da idari davaya konu edilebilecek 

iĢlem olarak kabul edilmektedir. Bu durum idari yargılama hukukunda “zımni ret iĢlemi” 

olarak ifade edilmektedir. Kısaca ĠYUK 10. maddenin idari yargılama hukukuna 

kazandırdığı esas nokta, ilgililerin idareye baĢvuru yapılabilmesinden öte idarenin baĢvuru 

üzerine sessiz kalması halinde zımni ret iĢlemi tesis etmiĢ sayılacağı, bunun da idari 

davaya konu edilebileceği hususudur
138

. 

Zımni ret iĢlemi, genel olarak ĠYUK 10. maddede genel bir düzenleme ile 

mevzuatımızdaki yerini aldığından, herhangi bir idari baĢvuru üzerine -varsa özel yoksa 

genel hükümlere göre- belirlenmiĢ süre içerisinde cevap verilmediği takdirde anılan madde 

hükmü uyarınca zımni ret iĢlemi oluĢmuĢ sayılmaktadır.  

Ġfade edildiği üzere ĠYUK 10. maddesi, kiĢinin, kendisi hakkında iptal davasına 

konu bir iĢlemin tesisini idareden istenmesi amacına yöneliktir. Zira Kanun maddesinde 

idarenin kendisine yapılan baĢvuru üzerine kamu düzeni açısından ne kadar süre içerisinde 

iĢlem tesis edeceği düzenlenmiĢtir. Ancak bu maddede düzenlenen süre kriteri önem arz 

etmektedir. Zira idarenin ne kadar süre sessiz kalması, olumsuz bir tavrın göstergesi olarak 

kabul edileceği hususu fevkalade önemlidir. ĠYUK 10. madde bu süreyi altmıĢ gün olarak 

belirlemiĢtir. BaĢka özel Kanunlarda farklı süreler düzenlenmiĢ olabilir. Bu takdirde söz 

konusu özel süre içerisinde idarenin yapılan baĢvuruya sessiz kalmak suretiyle zımni ret 

iĢlemini tesis etmiĢ olduğu kabul edilir
139

.  

Ġdare baĢvuru üzerine iradesini açıkça orta koyup ret iĢlemi tesis edebilir. Bu halde 

ilgili kiĢi anılan ret iĢlemine karĢı konusuna göre idare ve vergi mahkemelerinde yasal 

süresi içinde idari dava açabilecektir.  Ancak kimi durumlarda idarenin verdiği cevap net 
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olmayabilir, bu durumda ĠYUK 10. madde hükmü, ilgiliye kesin cevabı bekleme ile ilk 

cevabı ret sayıp dava açma hakkını kullanma noktasında tercihli bir yol sunmaktadır. ġayet 

ilgili kiĢi tercihini kesin cevabını beklemekten yana kullanırsa,  bu takdirde dava açma 

süresi iĢlemez.  Bunun da üst limiti yine Kanunda belirlenen altı aydır. Bu süre zarfında 

dava açma süresi iĢlemez. Altı ayın sonunda idare cevap vermez veya verilen cevap yine 

net değilse artık dava açma süresi içerisinde davanın açılması gerekir
140

.  Aksi takdirde 

açılan dava süre aĢımı nedeniyle reddolunur. Ancak bu halde dahi yani idarenin verdiği 

kesin olmayan cevaba dava açılmaması veya açılan davanın süre ret ile sonuçlanmasında 

da idarenin sonradan verdiği kesin ret cevabı (ret iĢlemi) ilgilisi için yeniden dava açma 

hakkını doğuracaktır. Tam bu noktada da vurgulamak gerekir ki bu durumda yine idari 

yargılama hukukuna getirilen istisnai ama genel bir kuraldır. Zira ilgilinin ĠYUK 10 veya 

baĢka bir Kanun hükmü uyarınca yaptığı baĢvuruya verdiği cevabın niteliğinden ötürü 

(idarenin olumsuz iradesini ortaya kesin olarak taĢımayan iĢlemler) bu iĢlemin tebliğ 

tarihinden itibaren yasal süresi içinde dava açılmamıĢ ise ya da açılan dava süreden 

reddedilmiĢ olsa dahi idarenin kesin iradesini taĢıyan olumsuz iĢlemlere karĢı altmıĢ gün 

içerisinde idari dava açılabilecektir.  

Tüm bu açıklamalar ıĢığında denilebilir ki ĠYUK 10. maddesinde düzenlenen idari 

davaya konu olabilecek olumsuz iĢlemlerin iki Ģekilde tezahür edecektir. Bunlardan ilki 

açık ret iĢlemi iken diğerinin zımni ret iĢlemidir. Zımni ret iĢleminin de yine iki Ģekilde 

tezahür edeceği bunlardan ilkinin idarenin iradesinin net olmamasından kaynaklanan  “yarı 

zımni (yarı kapalı) ret iĢlemi”yken, idarenin mutlak sessiz kalmasından ötürü kesin bir ret 

kabul edilen “tam zımni (tam kapalı) ret iĢlemi”dir. Kanun koyucu her iki durumu da 

düzenlemiĢtir.  

Son olarak ifade etmek gerekir ki ĠYUK 10. maddesinde yer alan “Vergi Usul 

Kanununda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dıĢında, bu madde hükümleri 

vergi uyuĢmazlıklarında uygulanmaz” hükmü evvela 3622 sayılı Kanunun 3. maddesiyle  

“Bu madde hükümleri, vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlerin tarh, tahakkuk ve 

tahsilinden ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuĢmazlıklarda uygulanmaz” Ģeklinde 

değiĢtirilmiĢ; daha sonra anılan hüküm 1994 yılında 4001 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 
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yerinde bir düzenleme ile ilga edilmiĢtir
141

. Zira genel bir idari süreç ve yargılamaya iliĢkin 

bu düzenlemenin varlığının bazı idari iĢlemler için kısıtlanması, vergi iĢlemlerinden 

kaynaklanan uyuĢmazlıklarda ilgililerin hak arama noktasında dar bir alana hapsedilmeleri 

sonucu oluĢturmaktaydı. 

Bu çerçevede, ĠYUK 10. madde kapsamında yapılan baĢvurular üzerine tesis edilen 

ya da tesis edildiği farz edilen ret iĢlemlerine karĢı süre içerisinde açılan davalar ise iptal 

davası niteliğindedirler.  

1.2.4.2. İdari Uyuşmazlığa İdari Çözüm veya İYUK 11. Madde 

2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Üst Makamlara BaĢvurma” BaĢlıklı 

11. maddesinin 1. fıkrasında, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari iĢlemin 

kaldırılması, geri alınması değiĢtirilmesi veya yeni bir iĢlem yapılması üst makamdan, üst 

makam yoksa iĢlemi yapmıĢ olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, 

bu baĢvurma, iĢlemeye baĢlamıĢ olan idari dava açma süresini durduracağı; 2. fıkrasında, 

altmıĢ gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiĢ sayılacağı; 3. fıkrasında da 

Ġsteğin reddedilmesi veya reddedilmiĢ sayılması halinde dava açma süresi yeniden 

iĢlemeye baĢlayıp baĢvurma tarihine kadar geçmiĢ sürenin de hesaba katılacağı hüküm 

altına alınmıĢtır. Öte yandan 10.06.1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun 6 maddesi ile ilga 

edilen 4. fıkrasında ise; “Bu madde vergi resim ve harçlarla benzeri mali yükümlerin tarh, 

tahakkuk ve tahsilinden ve bunların zam ve cezalarından kaynaklanan uyuĢmazlıklara 

uygulanmaz” hükmü yer almaktaydı.  

Öte yandan bu ilga tek baĢına ĠYUK‟un 11. maddesinin vergisel iĢlemlere 

uygulanıp uygulanmayacağı sorununu çözememiĢtir. Vergisel bir iĢleme karĢı üst makama 

baĢvurunun 11. madde kapsamında sonuç doğurması, o baĢvurunun önünde yasal bir 

engelin bulunmamasına ve Ģayet baĢkaca idari usuller öngörülmüĢ ise yapılan baĢvurunun 
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11. madde kapsamında kabul edilmesi Özel Kanun-Genel Kanun yorumuna bağlı olarak 

değiĢmektedir
142

.  

Bu madde uyarınca yapılacak baĢvurunun evvela ortada idari davaya konu 

edilebilecek bir idari iĢlem ve eylemin varlığında uygulanabilme kabiliyetine sahip 

olduğunu vurgulamak gerekir. Yani ilgililer bir iĢleme karĢı dava açmak için11. madde 

uyarınca belirlenen müracaat yolunu tüketmek zorunda değildirler. BaĢka bir anlatımla 

ilgililer kural olarak haklarında tesis edilmiĢ bir iĢleme karĢı 11. madde kapsamında idari 

baĢvuru yoluna gitme veya o iĢlemi doğrudan idari davaya konu etme serbestsine 

sahiptirler.  

Bir iĢleme karĢı 11. madde kapsamında yapılacak baĢvurunun idari dava açma 

süresini durdurması için dört koĢulun gerçekleĢmesi gereklidir. Ġlk olarak baĢvurunun 

idari iĢlemi tesis etmiĢ olan makamın üstü olan makama yapılması, üst makamın 

olmaması halinde iĢlemi tesis eden makama yapılması gereklidir. Ġkinci olarak üst 

makamın olmaması halinde baĢvurunun iĢlemi tesis eden makama yapılması gereklidir. 

Zira üst makamın (hiyerarĢik) olması halinde aynı makama yapılacak baĢvuruların 11. 

maddenin tüm koĢullarını içermemesi nedeniyle dava açma süresini durdurmayacaktır. 

Üçüncü olarak baĢvurunun idari iĢlemin kaldırılması, geri alınması, değiĢtirilmesi veya 

yenisinin yapılması isteğiyle yapılmıĢ olması lazımdır. Bu sayılanların dıĢında bir isteğe 

havi baĢvurunun dava açma süresini durdurucu etkisi olmayacaktır. Dördüncü ve son 

olarak baĢvurunun idari dava açma süresi içinde yapılmıĢ olması gereklidir. Aksi takdirde 

ortada 11. madde kapsamında yapılmıĢ bir baĢvurudan söz edilemeyecektir. 

Belirtilen Ģekilde usulüne uygun olarak yapılan 11. madde kapsamındaki baĢvuru 

üzerine idarenin olumsuz cevap vererek ret etmesi ya da aynı maddede belirlenen 60 

günlük süre içinde her hangi bir cevap vermeyerek zımnen ret etmesi durumunda, 11. 

maddenin birinci fıkrası uyarınca durmuĢ olan dava açma süresi yeniden iĢlemeye 

baĢlayacaktır. Bu durumda ilgililer baĢvuru üzerine aldıkları cevaptan sonra ilk iĢlemin 

tebliğ (ya da ıttıla) tarihi ile idareye yaptıkları baĢvuru tarihi arasında geçen süreyi de 
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hesaba katarak dava açabileceklerdir. Bu sürede dava açılmazsa idareye tekrar 

baĢvurularak dava açma süresi ihdas edilemeyecektir
143

. 

 Ancak belirtmek gerekir ki dava açma süresini durduran 11. madde uyarınca 

yapılmıĢ idari baĢvuru, kural olarak, idari iĢlemin yürütülmesini durdurmaz. Yalnızca 

2577 sayılı Kanunun 27/3. maddesi uyarınca tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri 

mali yükümler ile bunların zam ve cezalarını konu edinen iĢlemler bakımından idari dava 

açma süresi içinde vergi mahkemesinde dava açılması halinde yasa gereği bu iĢlemlerin 

yürütmesi kendiliğinden durmaktadır. Bu nedenle vergi mevzuatının uygulanması 

dolayısıyla anılan nedenlerden farklı olarak tesis edilen diğer iĢlemlere örneğin ödeme 

emri, haciz, satıĢ ve benzeri iĢlemlere karĢı 11. madde uyarınca yapılan baĢvuru 

yürütmeyi durdurmayacağından vergi idaresinin baĢvuruya konu iĢlemin devamında tesis 

etmesi gereken iĢlemi tanzim etmesine her hangi bir yasal engel bulunmamaktadır
144

.  

Görüldüğü üzere 11. madde; bir idari itiraz yolu olmayıp, amacı hukuka bağlı 

olması gereken kamu idaresine almıĢ olduğu kararın, yapmıĢ olduğu iĢlemin hukuka 

uygunluğunu son kez gözden geçirme imkânı vermek ve böylece idari uyuĢmazlığı idari 

dava açılmasına gerek kalmaksızın sona erdirmek olan bir baĢvuru yoludur.  Bu baĢvuru 

yolu kural olarak idarenin kesin ve yürütülebilir nitelikte olan ve bu özelliği sebebiyle de 

doğrudan idari davaya konu edilebilecek iĢlemlerine açıktır. Ancak bu kesin ve 

yürütülmesi zorunlu olmayan iĢlemler için 11. maddenin uygulanmayacağı anlamına 

gelmez. KiĢi isterse böyle bir idari iĢleme karĢı da 11. madde kapsamında baĢvuruda 

bulunabilir. Fakat bu durum, yani ilk iĢlemin kesin ve yürütülmesi gerekli bir iĢlem 

olmaması hususu 11. madde kapsamında yapılan baĢvurunun reddine karĢı açılan davada, 

yargı organları tarafından dikkate alınır. Nitekim 11. maddeye göre yapılan baĢvurudan 
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  Celal Karavelioğlu, Açıklamalı ve Son Ġçtihatlarla Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, Karavelioğlu 

Basın Yayın Dağıtım Pazarlama DanıĢmanlık Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti., Ankara 2006, s. 650. Ayrıca 
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idari iĢlemlere karĢı yapılan idari müracaatlara 60 gün içinde cevap verilmemesi nedeniyle doğan ve 
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Daireleri Kurulunun 08.11.1991 gün ve  E: 1991/2 K: 1991/98 sayılı kararı da bu yöndedir. 
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olumlu sonuç alınamaması durumunda idari davaya konu olan bu baĢvuruya verilen zımni 

veya açık olumsuz cevap değil teknik olarak bu baĢvuruya konu edilen ilk iĢlemdir. 

Ayrıca bir idari iĢlemin kendi özel yasasında nihai olduğunu söylemesi ya da kesin 

ve yürütülebilir olarak nitelendirilmesi 11. maddenin uygulanmasına engel olmadığı gibi 

11. madde hükmü genel nitelikte olduğundan özel Kanunlarda aksine hüküm olmadıkça 

ve/veya özel Kanunda ayrıca bir idari baĢvuru yolu öngörülmemiĢse her idari iĢlem için 

uygulanabilmektedir. 

Ancak ifade etmek gerekir ki özel kanununda ayrı bir idari baĢvuru yolu 

düzenlenmiĢ olsa da kiĢinin 11. madde kapsamında idari baĢvuru yapmasına kural olarak 

bir engel bulunmamakla birlikte bu özel Kanunlarla düzenlenen hukuki durumları bertaraf 

edemez. Bu kapsamda özel Kanunda yer alan ayrı bir idari baĢvuru yolu ve buna iliĢkin 

sürelerin varlığı veya özel Kanunda bir iĢlemin tekemmülü için gerekli iĢlemler silsilesi ya 

da iĢlemlerin belirli bir zaman periyodu dikkate alınarak düzenlenmiĢ kabul edileceği 

hükümlerini içeriyorsa yahut da bir iĢlemden ne kadar süre sonra diğer iĢlemin tesis 

edildiği varsayılmıĢ ise özel Kanunda belirlenen durum geçerli olacaktır. Örneğin 213 

sayılı Kanunun tarh iĢlemine iliĢkin düzenlemeler gibi, burada tebliğ edilen tarh iĢlemine 

karĢı otuz gün içerisinde dava açılmadığı takdirde tarhın tahakkuka dönüĢeceği özel olarak 

düzenlenmiĢtir. Böylece burada iĢlemin tekemmülü ile söz konusu iĢlemlere karĢı 

kullanılması gereken dava hakkına iliĢkin sürelerin tespitinde, daha özel nitelikteki 

hükümler uygulanacağından, genel bir baĢvuru yolu olan ve alâmetifarikası baĢvuru 

anından itibaren iĢlemeye baĢlayan dava açma süresi durdurma olan 11. madde, bu yönüyle 

anılan örneğe uygulanamayacaktır
145

. Yani bu tür iĢlemlere karĢı 11. madde kapsamında 

baĢvuru yapılması sonrasında açılacak davaların süre yönünden reddedilme durumu söz 

konusu olabilmektedir. 

1.2.4.3. Vergi Usul Kanuna Göre Düzeltme ve Şikâyet Başvurusu 

Türk vergi sisteminin bel kemiği konumunda olan 213 sayılı VUK,   hem idari 

usule hem de yargılama usulüne iliĢkin hükümler ihtiva etmektedir. Aslında bir idari usul 

yasası olan Kanunun, yargılamaya iliĢkin hükümler de ihtiva etmesi bir yönüyle vergi 

hukukunun sui generis niteliği ile açıklanabilse de esasında 1961 tarihli Kanunun 
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82 

 

Türkiye‟de bağımsız bir idari yargı kolunun oluĢturulmasından çok önce sistematize 

edilmesinden dolayı kapsayıcı bir mantıkla hazırlanmıĢ olmasından kaynaklanmaktadır.  

213 sayılı VUK, hukuk düzenimizde hem idari açıdan hem adli açıdan hem de 

yargısal açıdan hüküm va‟z ederek bir nevi her derde deva bir iĢlev görmektedir. Ancak 

Kanunun hürriyeti bağlayıcı cezalar öngören hükümleri adliye yargılamasının konusunda 

kaldığından burada değinilmeyecektir. Anılan Kanunun ilgililerin ne Ģekilde veya hangi 

usullere göre vergilendirileceğinin yanı sıra bu vergilendirme iĢlemlerine karĢı idari açıdan 

yapılabilecek baĢvuru yollarını da düzenlenmektedir. Kanun yukarıda ifade edildiği gibi 

uyuĢmazlığı idari aĢamada çözmeye yönelik iki yöntem benimsemiĢtir. Bunlardan ilki 

genel bir idari yöntem olan ve 1963 yılında Kanuna eklenen ve zamanla değiĢtirilen 

maddelerle düzenlenen “UzlaĢma” müessesidir. UzlaĢma müessesi özellikle de vergilerin 

kanuniliği ilkesi ve vergi adaleti noktasında yoğun olarak eleĢtirilse de uygulamada etkin 

olarak kullanılmaktadır. Ancak uzlaĢma, tarafların karĢılıklı olarak bir çözüme varmaları 

çabası olduğundan konumuzun dıĢında kalmaktadır. Bununla birlikte vergisel 

uyuĢmazlığın idari aĢamada çözümü maksadına hizmet eden bir diğer yöntem ise yine 213 

sayılı VUK‟ta düzenlenen düzeltme ve Ģikâyet baĢvurusundur. Kanunun 116 ve 126. 

maddelerinde düzenlenen “düzeltme (ve Ģikâyet)” baĢvurusu müesseseleri bu Kanundan 

kaynaklı uyuĢmazlıkların idare aĢamasında çözümlenmesine yönelik özel bir idari baĢvuru 

yolu olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bu kapsamda düzeltme ve Ģikâyet, Kanunda sadece vergi hatalarına iliĢkin 

düzenlenmiĢ özel bir idari baĢvuru yoludur. Bu müessese de esasında diğer idari baĢvuru 

yollarında olduğu gibi ancak 11. maddeden farklı olarak sadece özgülendiği 

uyuĢmazlıkların yargıya müracaat etmeden idare aĢamasında çözümlenmesi maksadına 

yöneliktir. 213 sayılı Kanunun 116 ve 126. maddeleri arasında yani 213 sayılı VUK‟un 

genel sistemi içinde “Vergilendirme” baĢlıklı birinci kitabının, “Vergi Alacağının 

Kalkması” baĢlıklı altıncı kısmının, “Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat” baĢlıklı 

üçüncü bölümünde düzenlenmiĢtir
146

. Ġlgili maddelerden vergi hatalarını tanımlayan 116 

ve 119. maddeleri arasında Kanunun yayımından Ģimdiye kadar bir değiĢiklik 

yapılmamıĢken bu hataların ne Ģekilde düzeltilmesini ön gören 120 ve 126. maddelerinde 
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baĢta idari yargı mercilerinin kuruluĢ tarihi olan 1982 olmak üzere çeĢitli kereler değiĢiklik 

ve eklentiler olmuĢtur. 

Düzeltme ve Ģikâyet baĢvurularından kaynaklı uyuĢmazlıklarda idari yargı 

mercilerinin genel yaklaĢım tarzlarının ne olduğu hususuna geçmeden, düzelteme (ve 

Ģikâyet)  baĢvurularının özgülendiği vergi hatalarına kısaca bir göz atmak ileride 

yapılacak analize ıĢık tutması açısından faydalı olacaktır. 213 sayılı Kanunun 116. 

maddesinde, Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan 

hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu tanımdan da anlaĢılacağı üzere VUK vergi hatalarını iki grupta 

toplamaktadır. Bunlar hesap hataları ve verilendirme hatalarıdı.
147

.  

Hesap hataları, VUK‟un 117. maddesinde öngörülmüĢ buna göre matrah hataları, 

vergi miktarında hatalar ve çifte vergi (mükerrer vergi) hatalarından oluĢmaktadır. 

Vergilendirme hataları, bu vergi hatası türü VUK‟un 118. maddesinde dört bent 

halinde düzenlenmiĢtir. Bazı yazarlara göre “Vergi yükümlülüğünün saptanmasında 

değerlendirme yanlıĢlıkları” Ģeklinde tanımlanabilen bu hatalar, hesap hatalarına göre, 

vergilendirme iĢleminin özü ve vergiyi doğuran olay ile daha yakından ilgili oldukları; bu 

nedenle vergilendirme hatalarıyla ilgili hususlar hesap hatalarına nazaran hukuki 

uyuĢmazlık olarak telakki edilmeye daha yakın konumda bulundukları ve vergilendirme 

hataları, teorik nitelikleri bakımından idari iĢlemin sebep unsurundaki sakatlıklara iliĢkin 

bir konumdadırlar
148

. Bu hatalar Kanunda, mükellefiyetin Ģahsında hata, mükellefiyette 

hata, mevzuda hata ve vergilendirme veya muafiyet döneminde hata Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir. 

Belirtilen bu hatalar düzeltme (ve Ģikâyet) kapsamında idari baĢvuruya konu 

edilebilecekken bunların haricindeki hukuki uyuĢmazlıklar için düzeltme ve duruma göre 

Ģikâyet baĢvurusu söz konusu olamayacaktır. Ayrıca Kanunun 125 ve 126. maddelerinde 

düzeltme Ģikâyet baĢvurularına konu olamayacak bazı noktalara da iĢaret edilmiĢtir. 125. 

maddenin mefhumu muhalifinden düzeltilmesi istenen vergi hatası hakkında Ģayet bir 
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yargı kararı varsa bu hata düzeltilemeyecektir
149

. Düzeltme (ve Ģikâyet) kapsamı dıĢında 

tutulan bir diğer durum ise Kanunun 126. maddesinde düzenlenen zaman aĢımıdır. Yani 

bir vergi hatası ancak beĢ yıllık bir zaman dilimi içerisinde düzeltilebilir. Bu süre 

geçirildikten sonra artık ne ilgililer idareden düzeltme talep edebilir ne de idare re‟sen 

düzeltme yapabilir. 

Bu konuda değinilmesi gereken bir diğer husus ise, vergi hatası kapsamında olan 

bir vergilendirme iĢlemi üzerinde 213 sayılı Kanunda düzenlenen anlamda “uzlaĢma” tesis 

edilmiĢse durumun ne olacağıdır. Zira uzlaĢma hükümlerini düzenleyen maddelerden Ek 6. 

ve Ek 11. maddelerin 2. fıkralarında,  birbirine benzer Ģekilde ilgililerce üzerinde uzlaĢılan 

ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamayacakları gibi hiçbir merciye 

Ģikâyette bulunamayacaklarını düzenleyen ifadeler yer almaktadır. Ancak DanıĢtay istikrar 

kazanmıĢ kararları ile bu durumu vergi adaleti ile bağdaĢtırmamıĢ ve bu durumlarda dahi 

düzeltme ve Ģikâyet baĢvurusunun mümkün olduğunu kabul etmiĢtir
150

. 

1.2.4.4. Gümrük Kanunun 242. Maddesine Göre Yapılan İtiraz Başvurusu 

Vergi uyuĢmazlıkları sadece 213 sayılı VUK uyarınca tesis edilen vergilendirme 

iĢlemlerinden kaynaklanmamaktadır. Kendi özel kanununda düzenlenen usul ve esaslara 

göre tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinden ötürü de yine muhtelif uyuĢmazlıklar ortaya 

çıkmaktadır. Bilindiği üzere gümrük iĢlemleri için ayrı bir idari usul yasası bulunmaktadır. 

Bu 4458 sayılı Gümrük Kanunudur. Gümrüğe iliĢkin mali yükümlülük ve vergiler ile idari 

para cezaları bu Kanuna göre tanzim edilmektedir.  

Gümrük mevzuatının çalıĢmanın konusu açısından göze çarpan en önemli özelliği, 

bu mevzuat uyarınca yapılan tahakkuk, ceza ve idari kararlara karĢı dava açılabilmesi için 

önce zorunlu idari itiraz sürecinin tüketilmesi gerektiği hususudur
151

.  
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4458 sayılı Gümrük Kanunun “Ġtirazlar” baĢlıklı 12. kısmında yer alan 242.  

maddesinde
152

 ilgilerin kedileri hakkında yapılmıĢ bir gümrük vergisi tahakkukuna karĢı on 

beĢ gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile 

itiraz edebilecekleri düzenlenmiĢtir. Ancak buradaki düzenleme her ne kadar “itiraz 

edebilirler” Ģeklinde bir tercihi ifade ediyorsa da; bu ifade esasında bir tercihten çok idari 

itiraz baĢvurusunun mümkün olduğunu vurgulamak içindir. Zira anılan Kanun hükmünün 

dördüncü fıkrasında söz konusu itiraz baĢvurusunun reddi halinde “itirazın reddi 

kararlarına” karĢı idari davanın açılabileceği ifade edilmiĢtir. Böylece gümrük vergisi ve 

gümrüğe iliĢkin mali yükümlülüklerden kaynaklanan idari uyuĢmazlıklara karĢı dava 

açılması zorunlu itiraz sürecinin tüketilmesine bağlanmıĢtır. Dolayısıyla hakkında gümrük 

vergisi ve/veya gümrüğe iliĢkin mali yükümlülük tahakkuku ya da ceza kesme iĢlemi 

yapılan kiĢi tarafından idari itiraz yolları tüketilmeden doğrudan açılan idari davada 

mahkeme iĢin esasını inceleyemeyecektir
153

. 

4458 sayılı Gümrük Kanunun 242. maddesi ayrı bir idari usule iliĢkin olmakla 

beraber özel bir düzenlemedir. Bu nedenle Gümrük Kanunu kapsamında bulunan vergi ve 

benzeri mali yükümlülükler için ve hatta Kanunlarındaki atıflar nedeniyle gümrükte alınan 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile Katma Değer Vergileri (KDV) için de bu Kanun uyarınca 

iĢlem yapılmaktadır
154

. Normalde vergilendirme usulleri 213 sayılı VUK hükümlerine tabi 

olan bu iki vergi türü ithalata konu edilen teslim ve hizmetler noktasında 4458 sayılı 

Kanun hükümlerine göre tesis edilip yine bu Kanun hükümlerine göre cezaları 

kesilmektedir. 

Zorunlu bir idari itiraz baĢvurusu olan 4458 sayılı Kanunun 242. maddesi itirazı 

üzerine idarenin kaç gün içerisinde iĢlem tesis edeceği de yine Kanunla düzenlenmiĢtir. 
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bağlanarak ilgili kiĢiye tebliğ edilir. 3. Ġtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlıĢ makama verilmesi 

halinde, itiraz süresinde yapılmıĢ sayılır ve idarece yetkili makama ulaĢtırılır. 4. Ġtirazın reddi 

kararlarına karĢı iĢlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine baĢvurulabilir.” 
153

  Gümrük Kanunundan kaynaklanan uyuĢmazlıkların çözümü için eski düzenlemede yer alan düzeltme 

baĢvurusu dahil itiraz aĢaması tüketilmeden dava açılmayacağı ve gümrük idaresi iĢlemine karĢı izlenmesi 

gereken usuller için bkz.  Nevzat Saygılıoğlu, Adana Gerçek, DıĢ Ticaret Ve Gümrük (Kurallar, 

ĠĢlemler ve Vergileme), YaklaĢım Yayıncılık, Ankara, 2007, ss. 246-252; Ufuk Selen, Tüm Yönleriye 

Gümrük ĠĢlemleri, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2009, ss. 185-194; Yüce, a.g.e., ss.84-86 
154

  Özel Tüketim Vergisi için 4760 sayılı Kanunun 16/2. maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 43/4. maddesi 

hükümlerine göre ithalde alına vergilerin tarh ve tahakkukunda Gümrük idareleri yetkili kılınmıĢtır.  Bu 

durum 4760 sayılı Kanunun 16/3. maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca bunlardan 

kaynaklı cezalar için de geçerlidir.  
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Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında, idarenin itirazı otuz gün içerisinde karara 

bağlamakla beraber ilgilisine tebliğ etmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. Ġtiraz baĢvurusunda 

bulunan bir kiĢi, itirazının kayda alındığı tarihten itibaren otuz günlük süre içerisinde 

kendisine bir karar tebliğ edilmemiĢse bu özel düzenlemeden ötürü hakkında zımni ret 

iĢlemi tesis edilmiĢ sayılacaktır. Bu kiĢinin tıpkı itirazı otuz günlük süre içerisinde ret 

edilen diğer kiĢi gibi yasal süresi içerisinde idari davasını açması gerekmektedir. Bu dava 

yukarıda da değinildiği gibi ilk tahakkuk veya yerine göre ek tahakkuku iĢlemine karĢı 

değil bu iĢlem uyarınca yapılan itirazın açık veya zımni reddi iĢlemine karĢı açılacaktır. 

Ġtirazın reddine karĢı açılan bu dava tipik bir iptal davasıdır
155

. 

Son olarak ifade etmek gerekir ki buradaki zorunlu idari itiraz müessesesi sadece 

gümrükte alına vergi ve diğer mali yükümlülükler ve bunların cezalarına iliĢkin olmayıp 

aynı zamanda gümrük idaresince verilen ve ilgilisine tebliğ edilen “idari kararlar” için de 

geçerlidir. Buradaki idari karar ise, 4458 sayılı Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasında, 

bağlayıcı tarife ve menĢe bilgileri de dâhil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük 

mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kiĢi üzerinde hukuki sonuç 

doğuracak idari tasarrufu olarak tanımlanmıĢtır. 

1.2.4.5. Gümrük Kanunun 211. Maddesine Göre Yapılan Başvuru 

4458 sayılı Gümrük Kanunun 9. kısmın 5. bölümü, gümrük vergilerinin geri 

verilmesi veya kaldırılmasına iliĢkin hükümler ihtiva etmektedir. Bu kapsamda Kanunun 

211. maddesinde, kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiĢ olduğu belirlenen 

gümrük vergileri geri verileceği, kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde 

tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin kaldırılacağı hüküm altına alınmıĢken; bunun için 

ilgililer kendilerine tebliğ edilmiĢ vergiler için üç yıl içerisinde geri verme veya kaldırma 

talepli olarak idareye baĢvurmaları üzerine ya da kontrol ve denetlemelerde idarece hatalı 

vergilendirmenin tespiti üzerine re'sen yapılmaktadır.  

 Anılan Kanun hükmü, ilgilisi tarafından kanunen ödememesi gereken gümrük 

vergilerinin geri verilmesi için; yine bu kapsamda kanunen tahakkuk ettiği halde henüz 

                                                           
155

  4458 sayılı Kanunun 5911 sayılı Kanunun 64. Maddesi ile değiĢtirilmeden önce itiraz baĢvurusunun 

zorunlu olduğu noktasında tereddütler bulunmasının yanı sıra; itiraz baĢvurusunun reddi üzerine açılan 

iptal davasının konusunu ek tahakkukların ve/veya idari kararların mı yoksa itirazın reddi iĢleminin mi 

oluĢturduğu noktasında duraksamalar bulunmaktaydı. Ancak anılan değiĢiklikle 242/4. Madde hüküm 

açıkça itirazın reddi kararlarına karĢı dava açılabileceğini öngördüğünden hem idari itirazın zorunlu 

olduğu hem de açılan iptal davasının konusunun hangi iĢlem olduğu noktasındaki tereddütler giderilmiĢtir.  
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ödenmemiĢ vergilerin kaldırılması için idareye yapılacak bir baĢvuru sürecini 

düzenlemektedir.  

Bu baĢvuru uyarınca idare ret iĢlemiĢ tesis ettiğinde veya idarece tesis edilecek 

iĢlem için 242. maddesinde öngörülen süre kısıtlaması bulunmadığından idare ĠYUK 10. 

maddesinde düzenlenen genel altmıĢ gün içerisinde cevap vermediği takdirde tesis edildiği 

kabul edilen zımni ret iĢlemi oluĢacaktır. Ancak bu iki ret iĢlemi de Gümrük Kanunun 3/5. 

maddesinde tanımlanan idari karar olduğundan ve bu kararlar için de 242. maddesinin 1. 

fıkrasında idari itiraz süreci zorunlu kabul edildiğinden, bu iĢlemlere karĢı doğrudan dava 

açılamamaktadır. Bu iĢlemler için de 242. maddesinde düzenlenen idari itiraz süreci 

tüketilip itirazın reddi iĢlemi dava konusu edilmelidir
156

. Bu davalar da tipik iptal davası 

niteliğindedir. 

Gümrük Kanunun 211. maddesindeki düzenleme 213 sayılı VUK‟un düzeltme 

hükümlerinin muadili olarak düĢünülebilir. Her ne kadar biri Kanunen alınmaması ve 

tahakkuk ettirilmemesi üzerine inĢa edilmiĢ bir süreci diğeri de vergi ve hesap hataları 

üzerine kurulu bir süreci düzenlemekteyse de ikisinin de ortak amacı alınmaması gereken 

verginin alınmıĢ ise iadesi, alınmamıĢsa kaldırılmasıdır. Ancak ifade etmek gerekir ki 

amaçları ortak olmakla beraber usulleri tamamen bir birinden farklıdır. Dolayısıyla hem 

idari süreçte hem de yargısal aĢamada bu farka göre iĢlem yapılmaktadır.  

1.2.4.6. Gümrük Kanunun 6. Maddesi Uyarınca Yapılan Başvuru 

4458 sayılı Gümrük Kanunun 6. maddesinde, ilgililerin gümrük idarelerinden 

kendileri hakkında gümrük mevzuatına iliĢkin bir karar verilmesini talep edecekleri ve 

talepleri doğrultusunda idarenin otuz gün içerisinde iĢlem tesis etmesi gerektiği; ancak 

duruma göre idarenin cevap verme süresini uzatabileceği; Ģayet tesis edilen bu iĢlem 

kiĢinin aleyhine ise Gümrük Kanunun 242. maddesi kapsamında itiraza tabi olduğu 

düzenlenmiĢtir (4458 sayılı K.6/3. md.).  

4458 sayılı Kanunun söz konusu 6. maddesi, kiĢilerin idareden haklarında bir idari 

iĢlem tesis edilmesini istemeleri noktasında ĠYUK 10. maddesine benzer bir düzenlemedir.  

ĠYUK 10. maddesi genel bir düzenlemeyken Gümrük Kanunu 6. maddesi sadece gümrük 

                                                           
156

  Bkz. DanıĢtay Yedinci Dairesinin 30.04.2008 gün ve E:2007/2398 K:2008/2573, 26.12.2005 gün ve 

E:2003/2314 K:2005/3409, 27.09.2005 gün ve E:2002/245 K:2005/2106 sayılı kararları. 
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iĢlemleri ve gümrük idarelerine özgülenmiĢ idari iĢlem talebini içeren özel bir 

düzenlemedir.  

Gümrük Kanunun 6. maddesine göre yapılan baĢvurunun ĠYUK 10. maddesinden 

ayıran en temel fark gümrük idarelerine yapılmıĢ olmasının yanı sıra gümrük mevzuatının 

uygulanmasını içeren bir baĢvuru olması gerekir. Dolayısıyla gümrük idarelerine yapılmıĢ 

olmakla beraber haklarında gümrük mevzuatının uygulanmasını içermeyen baĢvuralar 

ĠYUK 10. maddesine göre değerlendirilmesi gerekir. Bunlar için Gümrük Kanunun 242. 

maddesindeki zorunlu itiraz yolunun tüketilmesi gerekmez.  

Bu madde kapsamında yapılan baĢvurular üzerine idari itiraz süreci zorunlu 

olduğundan; baĢvurunun reddi veya ilgilinin hak ve menfaatini olumsuz yönde etkileyen 

baĢkaca bir iĢlemin tesisi halinde gidilen itiraz üzerine açılan dava, iptal davası 

niteliğindedir.  

Ġtiraz aĢaması tüketilmeden açılan davanın da yine esasının incelenme olanağı 

bulunmamaktadır. Bu durumda Ģayet itiraz süresi içinde açılmıĢsa dava merciine tevdi, 

itiraz süresinden sonra ancak yasal dava açma süresi içinde açılmıĢsa, merciine tevdi kararı 

hukuki yarar sağlamayacağından incelenmeksizin ret kararı verilmektedir.  

2. ĠDARĠ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DÜZENLENEN ĠLK

ĠNCELEME VE ĠLK ĠNCELEMENĠN BENZER KAVRAMLARLA

KARġILAġTIRILMASI

2.1. İLK İNCELEME MÜESSESESİ 

Ġlk inceleme müessesesi, idari yargının özelliklerinden biridir. Bu müessese, kayda 

alınan dava dilekçelerinin sonraki iĢlemlere geçilmeden önce kimi yönlerden kanuna 

uygunlukları konusunda ön incelemeye tabi tutulmalarını ifade eder. Dava dilekçelerinin, 

idari yargı yerinin görev ve yetkisi, davacının davada taraf olma niteliği, dava dilekçesinin 

kanunda yazılı biçim ve koĢullara uygunluğu, dava açma süresine uyulup uyulmadığı gibi 

usulü noktalara iliĢkin olan bu yönlerden biri ya da birkaçı ile kanuna aykırılığının 

saptanması, yargı yerinin sonraki yargılama iĢlemlerine devamım engeller. Bu durumda, ya 

dava sona erdirilir ya da kanuna aykırılık davanın açıldığı yargı yerince bizzat giderilerek 

sonraki iĢlemlere devam olunur. Davanın sona erdirilmesi, kanuna aykırılığın türüne göre, 
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davayı açanın hak arama yollarını tümüyle kapayabileceği gibi, davanın baĢka bir yargı 

düzeninde veya baĢka bir idari yargı yerinde görülmesini ya da dava dilekçesini usulüne 

uygun olarak düzenlenmesinden sonra aynı yargı yerinde yenilenmesini gerektirebilir
157

.  

Ġdari davalarda uyuĢmazlığın esası incelenmeden önce, davanın önĢartlar 

bakımından taĢıması gereken Ģartları taĢıyıp taĢımadığı konusunda yapılan ilk incelemeyle 

saptanmaktadır. BaĢka bir ifadeyle dava, dava konusu edilen maddi ve hukuki olaylar 

nedeniyle ileri sürülen sebep ve deliller tartıĢılmadan baĢlangıç aĢamasında incelenecek ve 

bu yöntemle ön Ģartlar itibariyle esasına bakılamadan ve bekletilmeksizin sonuçlandırılmıĢ 

olmaktadır. 

Ġlk inceleme, davanın dıĢ Ģartları üzerine cereyan eden usule iliĢkin bir  iç safhadır. 

Bu iç safha tamamen yargı merci tarafında idare edilir, tarafların bu safha ile ilgileri 

yoktur
158

. 

Bu çerçevede ilk inceleme,  idari yargı yerinin açılmıĢ bir davanın yürütümüyle ve 

tekemmülüyle esastan görülebilmesi açısından kabul Ģartları üzerinde ve baĢında 

gerçekleĢtirildiği idari yargılama usulüne iliĢkin iç ve ön aĢama olarak 

tanımlanmaktadır
159

.  

Son tahlilde idari ve haliyle vergi yargılamasında mahkemeler, kendilerine açılan 

bir iptal veya tam yargı davasını aĢamalı olarak iki yönden incelemektedirler. Mahkemenin 

ilk yaptığı inceleme davanın kabulü için gerekli Ģartlara sahip olup olmadığını araĢtırmaya 

yöneliktir. Bu aĢamada davanın esası hakkında herhangi bir inceleme yapılmadığı gibi bir 

kararda verilmez. Sadece davanın idare/vergi mahkemesinde görülüp esası hakkında karar 

verilip verilmeyeceği saptanır. Ancak bu husus saptanıp tarafların iddia ve savunmaları 

incelendikten sonra davanın esası hakkında karar vermek mümkündür. Dolayısıyla davanın 

ön kabul Ģartlarına sahip olup olmadığını anlamak için yapılan bu ön araĢtırmaya idari 

yargılamaya özgü olarak ilk inceleme denir.   

                                                           
157

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 486 
158

  Bu niteleme Onar, a.g.e. C.III, s.1976‟dan mülhem yapılmıĢtır. Ancak Onar, ilk incelemenin dilekçenin 

reddi veya kabulüne iliĢkin bir iç safha olarak nitelendirmiĢ olmasına karĢın; bize göre ilk inceleme bir iç 

safha olmakla birlikte sadece dilekçenin reddine ve kabulüne özgülenemez. Zira ilk inceleme aĢamasında 

verilen değiĢik tür ve mahiyette kararlar mevcuttur.  
159

  Celal IĢıklar, “Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, Yeri, Gereği ve Yararı”, 

Terazi Hukuk Dergisi, Y.7, S. 67, Mart 2012 s.48  
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2.1.1. Ġlk Ġnceleme Usulünün Tarihsel Seyri  

Ġlk inceleme usulü ilk defa 669 sayılı Kanun‟u değiĢtiren 1859 sayılı Kanun‟la 

düzenlenmiĢtir. Ancak sakıncaları görülerek 3546 sayılı DanıĢtay Kanunu ile bu usul 

kaldırılmıĢtır. Daha sonra, 3546 sayılı Kanun‟a 7354 sayılı Kanun‟la ilave olunan ek 

maddeyle bu usule yeniden yer verilmiĢtir.
160

 Ancak daha sonra DanıĢtay‟ın kuruluĢunu ve 

yargılama usulünü yeniden düzenleyen 21.12.1938 gün ve 3546 sayılı ġurayı Devlet 

Kanunuyla ilk inceleme kurumunun yürürlüğüne son verilmiĢtir. 3546 sayılı Kanunun 

uygulanmasından doğan ihtiyaçtan dolayı bu Kanuna 7354 sayılı Kanunla eklenen bir 

maddeyle ilk inceleme usulü yeniden mevzuatımıza dahil edilmiĢtir. Söz konusu maddenin 

gerekçesinde, kurumun rasyonel bir çalıĢmaya imkan vermek için getirildiği, dilekçelerin  

maddede belirtilen altı nokta yönünden davanın baĢlangıç aĢamasında incelenmesiyle 

davaların bir an önce ıslah ve ikmalinin sağlanacağı ve böylece reddi gereken davalar için 

ilgililerin vaktinde uyandırılmıĢ ve iĢlerinin mercilere sevk edilmesine fırsat verilmiĢ 

olacağı ifade edilmiĢtir
161

. 

Ġlk incelemeye 24.12.1964 gün ve 521 sayılı DanıĢtay Kanununda da yer 

verilmiĢtir. Anılan Kanunun 73 ve 74. maddelerinin gerekçelerinde,  dava dilekçelerinin 

tebligata çıkarılmadan önce Ģekil ve usul yönünden incelenmesi yönteminin faydalı 

olduğunun tatbikattan anlaĢılmıĢ ve tasarıda da muhafaza edildikleri ifade edilmiĢtir. 521 

sayılı Kanunun bazı fıkraları 1740 sayılı Kanunla değiĢtirilen 74. maddesine göre ilk 

inceleme konuları Ģu hususlardan oluĢmaktaydı: görev, idari ve yargı merci tecavüzü, 

ehliyet, husumet, 521 sayılı Kanunun 63 ve 65. maddelerinde gösterilen Ģekil Ģartlarına 

uygunluk ve süre aĢımı olarak düzenlemiĢti
162

. 

521 sayılı DanıĢtay Kanununda ilk inceleme sonunda verilecek kararlar da 

Kanunun 1740 sayılı Kanunla değiĢik 75. maddesinde düzenlenmiĢti. Ancak 521 sayılı 

Kanunla birlikte daha önce yani 7354 sayılı Kanun zamanında yer alan “Tetkik ve Tebliğ 

Heyeti” kaldırılmıĢtır. Artık dosyanın tekemmülüne kadar bu heyetin gördüğü iĢler 

DanıĢtay daireleri tarafından görülecektir. 

                                                           
160

  Mehmet Cemil Fidancı, Ġdari Yargıda Ġlk Ġnceleme ve Görev, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Trabzon, 2010, s. 33 
161

  IĢıklar, “Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, Yeri, Gereği ve Yararı”, a.g.m., s. 

48 
162

  IĢıklar, “Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, Yeri, Gereği ve Yararı”, a.g.m., s. 

48 
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1982 yılından sonraki dönemde ise 521 sayılı DanıĢtay Kanunu yürürlükten 

kaldırılarak yerine idari yargı reformu kapsamında bir dizi kanunla yeni kurum ve 

kurumlar özellikle de ilk derece idari yargı yerleri kurulmuĢtur.  

Ġlk derece idari yargı yerlerinin kurulması 1961 Anayasa‟sında öngörülmüĢtü. 

Bunun için o dönemde doktrinde kurulması yönünde teknik çalıĢmalar yapılmıĢtı. Hatta 

idari yargıda reform yapacak kanun tasarıları da hazırlanmıĢtı. Ancak bunlar bir türlü 

yasalaĢamadığı gibi ilk derece mahkemeleri de kurulamadı. Ġdari yargı reformunu 12 Eylül 

Yönetimi gerçekleĢtirmiĢtir. Milli Güvenlik Konseyi 06.01.1982 yılında 2575 sayılı yeni 

DanıĢtay Kanununu, 2576 sayılı Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin KuruluĢu ve Görevleri Hakkında Kanununu ve 2577 sayılı Ġdari 

Yargılama Usulü Kanununu kabul etmiĢ ve bu Kanunlar 20.01.1982 gün ve 17580 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır
163

. 

2.1.2. Ġlk Ġncelemenin Temel ĠĢlevi 

Ġlk inceleme konuları, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu‟nun 14. 

maddesinde belirtilmiĢtir. Bu konular görev ve yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, idari 

davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir iĢlem olup olmadığı, süre, husumet ve 

Kanunun 3. ve 5. maddelerine uygunluktur. 

Kayda alınan dava dilekçesinin davalı tarafa tebliği, yürütmenin durdurulması gibi 

öncelikle karara bağlanması gereken istemler hakkında karar verilmesi, ilk inceleme 

sırasında bu yönlerden kanuna aykırılık görülmemesine ya da görülen kanuna 

aykırılıkların, Ģayet olanaklı ise, giderilmelerine bağlıdır. 

Ġlk inceleme yapılmadığı takdirde, dosyanın tekemmül ederek tetkik sırası 

gelinceye kadar geçen zaman daima davacıların aleyhine olmuĢtur. Davanın baĢında 

                                                           
163

  Ramazan Yıldırım, “Türk Ġdari Yargısında Görev ve Yetki”, Amme Ġdaresi Dergisi, cilt:29,  sayı:3, 

Eylül 1996, s. 88 

 Türkiye‟de idari yargı reformunu oluĢturan bu üç Kanun birlikte değerlendirildiğinde Ģu dört amacın 

güdüldüğü söylenebilir; 

 - KiĢi ve idare arasında meydana gelen uyuĢmazlıklarını çözümünün bağımsız mahkemelere vermek ve   

böylece daha etkin bir hukuksal korunma sağlamak 

 - Daha kolay ulaĢılabilir yargı örgüt vasıtasıyla hak aramayı kolaylaĢtırmak 

 - DanıĢtay‟ı temyiz ve içtihat makamı haline dönüĢtürmek 

 Ġdari yargılamaya iliĢkin usul kanunu ile daha adil ve kanuni bir yargılama yapılmasını sağlamak. Bu dört 

kısım Ramazan Yıldırım‟ın yukarıda adı geçen makalesinden esinlenerek yazılmıĢtır. Makalede bu 

Ģekilde ifade edilmemiĢ olmakla birlikte tarafımızca bu makale esas alınarak sınıflandırma yapılmıĢtır. 

bkz. ss. 88-89 
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düzeltilmesi mümkün olan esasa etkili bir usuli yanlıĢlık sebebiyle dava açıldıktan ve 

dosya tekemmül ettikten sonra, davanın veya dilekçenin reddedilmesi halinde, bu usulü 

yanlıĢlığın davacıya düzelttirilmesi en iyimser yanıyla zaman kaybına neden olacaktır. 

Yargılamaya iliĢkin kurallar temelde adaletin tesisi maksadına yönelik maddi gerçeğin 

ortaya çıkartılmasına iliĢkindir. Ġdari yargılamada da bu husus, hukuk içinde kalması 

gereken idarenin maddi mevzuat ekseninde belirlenen kamu düzenin tesisi ve/veya devamı 

hilafına ya da bireylerin menfaat, hak ve özgürlüklerinde negatif sonuç doğuran 

iĢlemlerinin, hukuk âleminden iptal edilerek kaldırılması Ģeklinde tecelli etmektedir. 

Bunun gerçekleĢebilmesi için yargılamaya ve hatta yerine göre idari usule iliĢkin 

muhtemel bazı eksiklik ve sorunların davanın baĢlangıcında çözüme kavuĢturulması 

gerekmektedir. 

BaĢka bir ifadeyle ilk inceleme, idari yargılamada davaların ön Ģartlar itibariyle 

sürüncemede bırakılmadan karara bağlanmasını sağlayan basit ve süratli bir kurumdur. Bu 

usul dava dilekçelerinde rastlanan eksikliklerin zaman kaybetmeden tamamlanmasını 

sağlaması nedeniyle faydalıdır
164

.

2.2. İLK İNCELEMENİN BENZER KURUM VE KAVRAMLARLA 
TARTIŞILMASI 

Ġlk inceleme vergi yargılama usulünün de içinde yer aldığı genel idari yargılama 

usulüne iliĢkin ve bu yargılama koluna özgü bir usul kurumudur. Ancak diğer yargı 

kollarında da benzer usuli kurumlar da bulunmaktadır. ÇalıĢmamızın bu kısmında ilk 

inceleme usulünün emsallerine göre ne olup olmadığı karĢılaĢtırmalı olarak incelenecektir. 

Bunun için Adli Yargılama Hukukunda yer alan ön inceleme, Anayasa Yargısı‟nda yer 

alan kabul edilebilirlik ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (AĠHM) tarafından yapılan 

kabul edilebilirlik incelemeleri, ilk inceleme usulü açısından karĢılıklı incelenecektir.  

164
  KarĢı görüĢ için bkz. Erkut, Kamu Kudreti Ayrıcalıkları ve Tutuk Adalet AnlayıĢı, a.g.e., s. 244 
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2.2.1. Adli Yargı Hukuk Yargılamasında Yer Alan Dava ġartları Ġlk Ġtirazlar 

ve Ön Ġnceleme 

2.2.1.1. Dava Şartları ve İlk İnceleme 

Adli yargı kolunda hukuk yargılamasında mahkemenin davanın esası hakkında 

yargılama yapılabilmesi için (davanın esastan incelenebilmesi için) varlığı veya yokluğu 

gerekli olan hallere dava Ģartları denilmektedir
165

. 

 Davanın esası hakkında karar verilebilmesi için görev ve hukuki yarar gibi varlığı 

gerekli hallere olumlu dava Ģartları denir. Yokluğu gerekli hallere ise (kesin hüküm gibi) 

olumsuz dava Ģartları denir
166

.
 
Dolayısıyla dava Ģartları davanın açılabilmesi için değil, 

mahkemenin davanın esası hakkında karar verilebilmesi için gerekli olan Ģartları ifade 

etmektedir. 

Dava Ģartlarından biri olmadan açılan dava açılmıĢ sayılır,  yani derdesttir. Ancak 

Mahkeme, dava Ģartlarından birinin bulunmadığını tespit ederse,  davanın esası hakkında 

inceleme yapamaz. Davayı dava Ģartı yokluğundan (usulden) reddetmekle yükümlüdür
167

. 

Medeni usul hukukuna özgü olan bu kurumun amacı, bir davanın esasının 

incelenebilmesi için gerekli bütün Ģartları ve bunların incelenmesi usulünü tespit etmek 

böylece davalın daha çabuk, basit ve ekonomik bir Ģekilde sonuçlanmasına yardımcı 

olmaktır
168

.  

Dava Ģartları, eski 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda (HUMK) 

açıkça düzenlenmiĢ değildi Ancak 12.01.2011 gün ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanununda (HMK) dava Ģartları açıkça düzenlenmiĢtir. Kanunun 114. maddesinde 

düzenlenmiĢtir
169

. Aynı Kanunun 115. maddesinde ise mahkemenin dava Ģartlarının 

incelemesinden sonra vereceği kararlar düzenlenmiĢtir
170

. 

                                                           
165

 Baki Kuru, Ramazan Aslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 1992, s. 241 
166

  Kuru, Aslan, Yılmaz, a.g.e. s. 241 
167

  Kuru, a.g.e. s. 876 
168

  Kuru, a.g.e. s. 875 
169

  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun “Dava ġartları” baĢlıklı 114. maddesi: “(1) Dava Ģartları 

Ģunlardır: 

    a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması. 

    b) Yargı yolunun caiz olması. 

    c) Mahkemenin görevli olması.  

    ç) Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması. 
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Dava Ģartları, Kanun tarafından yargılamanın baĢında mahkemenin re‟sen 

inceleyeceği bir dizi konuyu düzenlemiĢ olması, bunların bazılarını da idari yargılama 

hukukundaki ilk inceleme konuları ile örtüĢen nitelik arz etmesi gibi nedenlerden hareketle 

dava Ģartları kavramı ile ilk inceleme kavramı aynı mahiyette veya benzer olduğu Ģeklinde 

kullanılabilmektedir
171

.  

Ancak bize göre benzeĢen ilk inceleme ile dava Ģartları değil, ilk inceleme konuları 

ile dava Ģartlarının konularıdır. Ġlk inceleme dediğimizde idari yargılama hukuku içinde 

usule iliĢkin ayrı bir düzen bir yapıdan bahsederken;  dava Ģartları ancak adli yargı 

kolundaki ön inceleme kurumuyla bir bütün bir anlam ifade etmektedir. Dava Ģartları 

kavram tek baĢına bir süreci değil bir sürecin önemli bir parçasıyken ilk inceleme tek 

baĢına bir süreci içermektedir. Bu cümleden olmak üzere dava Ģartları ön incelemeye konu 

olurken; ilk inceleme kendi yargı koluna özgü bir yargılama aĢamasıdır. 

2.2.1.2. İlk İtirazlar ve İlk İnceleme 

Ġlk itirazlar, adli yargıda hukuk yargılamasına özgü bir müessesedir. Ġlk itirazlar, 

dava Ģartları gibi mahkemenin davayı esastan incelemesine engel olurlar. Bu nedenle ilk 

itirazlara dava engelleri de denilmektedir. Ancak Mahkeme dava Ģartlarını kendiliğinden 

gözetmekle yükümlü olduğu halde, ilk itirazları kendiliğinden gözetemez. Ġlk itirazları 

ancak bir tarafın davanın baĢında ileri sürmesi üzerine inceleyebilir. Ayrıca davanın 

                                                                                                                                                                                
    d) Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hâllerde, 

temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması. 

     e) Dava takip yetkisine sahip olunması. 

     f) Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usulüne 

uygun düzenlenmiĢ bir vekâletnamesinin bulunması. 

     g) Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmıĢ olması. 

     ğ) Teminat gösterilmesine iliĢkin kararın gereğinin yerine getirilmesi. 

     h) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması. 

     ı) Aynı davanın, daha önceden açılmıĢ ve hâlen görülmekte olmaması. 

     i) Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamıĢ olması. 

     (2) Diğer kanunlarda yer alan dava Ģartlarına iliĢkin hükümler saklıdır.” 
170

  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun “Dava ġartlarının Ġncelenmesi” baĢlıklı 115. maddesi: “ (1) 

Mahkeme, dava Ģartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aĢamasında kendiliğinden araĢtırır. 

Taraflar da dava Ģartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. 

     (2) Mahkeme, dava Ģartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava Ģartı 

noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava 

Ģartı noksanlığı giderilmemiĢse davayı dava Ģartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.  

     (3) Dava Ģartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiĢ, taraflarca 

ileri sürülmemiĢ ve fakat hüküm anında bu noksanlık giderilmiĢse, baĢlangıçtaki dava Ģartı 

noksanlığından ötürü, dava usulden reddedilemez.” 
171

  Bu yönde bir benzeĢtirme için bkz. IĢıklar,  Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, 

Yeri, Gereği ve Yararı, a.g.m. ss. 48-52 
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Ģartlarının noksan olduğu, davanın her aĢamasında (hatta kanun yolu aĢamasında dahi) ileri 

sürülebildiği veya re‟sen gözetildiği halde, ilk itirazlar ancak davanın baĢında ileri 

sürülebilir. Daha sonra yapılan ilk itirazlar karĢı tarafın rızası olsa dahi 

dinlenmemektedir.
172

 

Ġlk itirazlar 6100 sayılı Kanunun “Ġlk itirazlar” baĢlıklı 116. maddesinde:  

 “a) Kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı. 

b) UyuĢmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı. 

c) ĠĢ bölümü itirazı.” olarak belirlenmiĢtir.  

Ancak ifade etmek gerekir ki HUMK‟ta ilk itiraz olarak düzenlenen bazı hususlar 

HMK‟da dava Ģartı olarak düzenlenmiĢtir
173

. Böylece ilk itiraz olmaktan çıkan bazı 

hususlar artık tarafların iradesinden bağımsız olarak Mahkeme tarafından re‟sen 

incelenecektir. Bu yönüyle dava Ģartı olarak kabul edilen (kesin hüküm, teminat talebi, 

gibi) ilk itirazlar idari yargılama hukukunda yer alan ilk inceleme müessesindeki re‟sen 

incelenme kapsamına alınmıĢ olunmaktadır.  

Ġlk itirazlar ile ilk inceleme arasında görüntü itibariyle bir benzerlik söz konusuysa 

da, bu iki kurum bir birinden farklıdır. Ġlk olarak ilk itirazlar ilk inceleme gibi hâkim 

tarafından re‟sen gözetilmediği gibi yargılamanın her safhasında değil sadece 

baĢlangıcında ileri sürülebilir. Ġkinci olarak ilk itirazlar genellikle esasa girmeyi 

önlemedikleri gibi davanın usulden de reddini gerektirmezler. Keza her ikisi de davanın 

baĢında yer alsa da, ilk itiraz dava açıldıktan sonra ikinci cevaba kadar ileri 

sürülebileceğinden yargılama sürecinin baĢına yayılabilecek bir zaman dilimini 

kapsamaktadır. Oysa ilk inceleme hemen davanın açılmasıyla yapılan ve bir kontrol listesi 

Ģeklinde gerçekleĢtirilen bir yargısal faaliyettir
174

.  

                                                           
172

  Kuru, Aslan, Yılmaz, a.g.e. s. 531 
173

  Bu husus 6100 sayılı Kanunun 116. maddesinin gerekçesinde Ģu Ģekilde izah edilmiĢtir. 1086 sayılı 

Kanunun 187. maddesinde sekiz bent halinde yer alan ilk itirazlardan bir kısmı dava Ģartı haline 

getirilmiĢ, özellikle de adli yargıda görülen hukuk davalarında gereksiz ve zaman alıcı formalitelerin, kötü 

niyetli kiĢilere davalı sürüncemede bırakma fırsatı verdiği ve baĢka iĢe yaramadığı hususundaki yaygın 

kanaat dikkate alınarak, bazı ilk itiraz sebeplerinin kaldırılması suretiyle çabukluk ve güvenliğin 

sağlanması amaçlanmıĢtır.  Daha fazlası için bkz. Türkiye Adalet Akademisi, Gerekçeli Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Yayın No: 9, Ankara, 2011, s. 128 
174

  IĢıklar,  “Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, Yeri, Gereği ve Yararı”, a.g.m., s. 

50 
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Dolayısıyla ilk inceleme müessesi ile idari yargının özelliği gereği adli yargıya göre 

daha belli esaslara ve belirli kurallara tabi kılındığını kabul etmek gerekir. Ġdari 

yargılamada yer alan iptal davalarının objektif nitelikte olması buna karĢılık hukuk 

davalarının sübjektif kalıyor olması nedeniyle bu farklılığın olağan kabul edilmesi 

gerekmektedir
175

. 

Ayrıca son olarak ifade etmek gerekir ki idari yargılama hukukunda niteliği 

itibariyle ilk itirazlar diye bir durum söz konusu değildir. Ġlk inceleme doğrudan dava 

dilekçesi üzerinden yapılmaktadır. Savunma dilekçelileri üzerinde ĠYUK 14 ve 15. madde 

esaslarına göre ilk inceleme yapılmamaktadır. 

2.2.1.3. Ön İnceleme ve İlk İnceleme 

Adli yargıda kolunda, 6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK‟tan farklı olarak, 

idari yargılama hukukundan mülhem “ön inceleme” adlı bir müesseseyi hukuk 

muhakemesine kazandırılmıĢtır. HUMK‟ta olmayan ve HMK‟da öngörülen yeni sisteme 

göre davanın açılmasına müteakip sırayla dava dilekçesi davalıya, davalının cevabı 

davacıya tebliğ olunur ve davalının ikinci cevabı alınır. Dilekçelerin karĢılıklı 

verilmesinden sonra mahkemece iĢin esasına iliĢkin yargılamaya geçilmeden ön inceleme 

yapılır. Mahkeme ön incelemede, dava Ģartları ve ilk itirazları inceler ve bazı usuli iĢlemler 

yapar. 

Buna göre dilekçelerin teatisi, tahkikat, sözlü muhakeme ve hükümden oluĢan 

hukuk yargılaması aĢamalarına, dilekçelerin teatisi aĢamasından sonra ön inceleme 

müessesi getirilmiĢtir
176

. 6100 sayılı HMK‟nın “Ön Ġncelemenin Kapsamı” baĢlıklı 137. 

maddesinde, “Dilekçelerin karĢılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön 

incelemede; dava Ģartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuĢmazlık konularını tam olarak 

belirler, hazırlık iĢlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için 

gereken iĢlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda 

onları sulhe veya arabuluculuğa teĢvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.” hükmü 

çerçevesinde, dilekçelerin karĢılıklı verilmesinden sonra Kanun metninde yer alan dava 

Ģartları, ilk itirazlar, uyuĢmazlığın tam olarak belirlenmesi, delillerin toplanması için 

                                                           
175

  IĢıklar,  “Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, Yeri, Gereği ve Yararı”, a.g.m., s. 

50-51 
176

  Abdurrahim Karslı, Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı,2.b., Alternatif Yayıncılık, Ġstanbul, 2011, 

s. 447   
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gerekli iĢlemler yapılır. Anılan maddenin 2. fıkrasına göre de ön inceleme tamamlanmadan 

ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruĢma günü 

verilemez. 

6100 sayılı HMK‟nın “Dava ġartları ve Ġlk Ġtirazlar Hakkında Karar” baĢlıklı 138. 

maddesinde,  Mahkemenin ön incelemede öncelikle dava Ģartları ve ilk itirazlar hakkında 

dosya üzerinden karar vereceği düzenlenmiĢtir. Gerektiği takdirde kararını vermeden önce, 

bu konuda tarafları ön inceleme duruĢmasında dinleyebilme imkânı da bulunmaktadır. 

Öte yandan 2011 yılında 6100 sayılı Kanunla oluĢturulan ön incelemenin, ilk 

incelemeye göre daha fazla dava Ģartı içermesi nedeniyle daha ileri, düzenli, düzgün, iĢlek 

bir durumda olduğu söylenmektedir
177

.  

Ġdari yargılama hukukunda yar alan ilk inceleme müessesi, ön incelemeden farklı 

olarak dava dilekçesi üzerinde yapılmaktadır. Ayrıca davalıya dilekçe tebliğe çıkarılmasına 

gerek yoktur. Yani idari yargılama hukukunda ilk inceleme için dilekçelerin karĢılıklı 

verilmesi beklenmemektedir
178

.  

Sonuç olarak çalıĢmamızın konusu çerçevesinde Ģunu ifade edebiliriz: HMK‟da 

düzenlenen ön inceleme ile ilk inceleme usulü yargılamaya iliĢkin benzer usuli 

kurumlardır. Ġkisinin de amacı yargılamanın esasına geçilmeden usuli bir eksiklikten ötürü 

yargılamanın sürüncemede kalamaması ve usulden reddedilecek bir konu hakkında zaman 

ve emek israfının önüne geçilmesidir. Ġkisi de Kanunlarında belirtilen konular ekseninde 

yapılmaktadır. Ancak bu iki müessesenin aynı olduğunu göstermez. Bize göre bu iki 

kurumun benzer nitelikte olduğunu ortaya koymak yeterli kabul edilmeli, her iki yargı 

kolunda yapıla yargılamanın mahiyet farklılıkları göz önünde bulundurularak bir 

aynileĢtirmeden kaçınılmalıdır. 

                                                           
177

  IĢıklar,  “Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, Yeri, Gereği ve Yararı”, a.g.m.,  s. 

52 
178

  Ancak kimi durumlarda, idari yargı merci ilk inceleme konularından birinde bir tereddüde düĢerse Ģayet 

bu tereddüdün davalı idarenin savunmasının alınmasından sonra giderilebileceğini düĢünerek, ilk 

inceleme aĢamasında hemen ĠYUK 15. maddesine göre karar vermek yerine, davalının savunmasını alır. 

Savunmada da sorun çözüme kavuĢturulamamıĢ ise bu kez dilekçenin reddine ya da ilk incelemeye esas 

ara kararı ile bu husus netleĢtirilmeye çalıĢılır.  
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2.2.2. Anayasa Mahkemesince Yapılan Kabul Edilebilirlik Ġncelenmesi ve Ġlk 

Ġnceleme 

1982 Anayasasının 148/1. Maddesine göre Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun 

hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğünün Anayasaya Ģekil 

ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemek ve maddeye 07.05.2010 tarih ve 5982 

sayılı Kanunun 18. Maddesi ile eklenen hüküm ile de bireysel baĢvuruları karara 

bağlamakla görevlidir.  

Anayasa Mahkemesine kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğün Anayasaya aykırılık iddiasıyla açılacak davalar, ya bu 

hususa iliĢkin Meclis tasarruflarının yayımdan sonra ilgili kiĢilerce ve belirli sürelerle 

sınırlı olarak açılan iptal davaları ile bir yargı merciinin önündeki bir davada olaya 

uygulanması gereken Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükmünün 

Anayasa‟ya aykırılığına kanaat getirmesi veya bu yönde ileri sürülen iddiayı ciddi görmesi 

üzerine yaptığı itiraz baĢvurularından oluĢmaktadır. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi 

5982 sayılı Kanunla 2010 tarihinden itibaren hukukumuza giren bireysel baĢvuru 

çerçevesinde, kendisine hak ihlallerine iliĢkin yapılan baĢvuruları da incelemektedir.  

Anayasa Mahkemesi (AYM) gerek iptal ve itiraz davalarında gerekse bireysel 

baĢvurularda dilekçeler (itiraz baĢvurularında Mahkeme kararlarında) belirli ölçütler 

ekseninde idari yargılama hukukundaki ilk inceleme benzeri bir incelemeye tabi 

tutmaktadır. Ġptal davası ve itiraz baĢvurularında yapılan inceleme “ilk inceleme”; bireysel 

baĢvurular için yapılan inceleme ise 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢ ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun verdiği yetkiyle çıkarılan AYM Ġç Tüzüğün “ilk 

inceleme” baĢlıklı 48. maddesine göre yapılmaktadır
179

.  Buna göre iptal davasına iliĢkin 

dilekçelerle ekleri ve itiraz yoluyla gelen iĢler, AYM BaĢkanı tarafından görevlendirilecek 

tarafından raportörler tarafından incelenmektedir. Raportör ilk inceleme raporunu beĢ gün 

içinde hazırlayıp BaĢkanlığa sunmak zorundadır. Raporun Ģekli mevzuatta 

                                                           
179

  12.07.2012 gün ve 28351 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Ġç Tüzüğünün “Ġlk 

Ġnceleme Raporlarının Hazırlanması” baĢlıklı 48. maddesi: “(1) BaĢkan tarafından görevlendirilecek 

raportör, ilk inceleme raporunu beĢ gün içinde hazırlar.  

 (2) Raporda dava dilekçesinin veya itiraz baĢvurusunun Kanunda belirtilen Ģartları taĢıyıp taĢımadığı 

belirtilir ve alınması gerekli olduğu düĢünülen karar türü ve gerekçeleri açıklanır.  

 (3) Raporda iĢin esasına geçilmesine, baĢvurunun reddine, eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesine, 

davanın açılmamıĢ sayılmasına veya karar verilmesine yer olmadığına kararlarından birinin verilmesi 

yönünde düĢünce bildirilir.  

 (4) Gerekli görüldüğünde BaĢkan tarafından raporun hazırlanması için ek süre verilebilir.” 
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gösterilmemiĢtir. Ġncelenecek konular da baĢvuru türüne ve davanın niteliğine göre 

değiĢmektedir. Bu çerçevede, iptal davalarında, dava dilekçesi ve ekleri Ģu noktalardan 

incelemeye tabi tutulmaktadır: BaĢvuruya konu kuralın niteliği; baĢvuruyu yapanın yetkili 

olup olmadığı, baĢvuruya konu kuralın Anayasanın hangi maddelerine ve neden aykırı 

görüldüğü; baĢvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı; varsa yürürlüğün durdurulması 

istemi; usule iliĢkin konular yönünden incelemeye tabi tutulmaktadır
180

.  

Söz konusu hususlar noktasında bir eksiklik görülürse, AYM Ġç Tüzüğünün 49. 

maddesine göre iĢlem yapılır. Buna göre iptal davasında eksikliğin giderilmesi için 

ilgililere onbeĢ günden az olmamak üzere süre verilir. Ġlgililere yapılan tebliğde verilen bu 

süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde davanın açılmamıĢ sayılacağı hususu 

ihtar edilerek verilen süreye rağmen eksiklikler tamamlanmamıĢ ise Genel Kurulca 

davanın açılmamıĢ sayılmasına karar verilir. AYM itiraz baĢvurularında ise ilk inceleme 

olarak Ģu hususları incelemektedir: baĢvuruyu yapan mahkemenin davaya bakmakta olup 

olmadığı; görevli ve yetkili mahkeme olup olmadığı; Anayasaya aykırılığı iddia olunan 

kuralın davada uygulanacak kural olup olmadığı; daha önce on yıl içinde aynı kural için bir 

baĢvuru yapılıp yapılmadığı ve yapıldıysa reddedilip reddedilmediği hususlarından 

incelenmektedir
181

. 

Ġtiraz yoluna iliĢkin iĢlerde yapılan ilk incelemede Ģayet yukarıda değinilen 

hususlarda bir eksiklik görülürse esas incelemeye geçilmeksizin baĢvurunun reddine karar 

verilir. Anca verilen bu karar, mahkemenin eksiklikleri tamamlayarak yeniden 

baĢvurmasına engel değildir. Ancak aynı konuya (veya kurala) iliĢkin on yıllık süre içinde 

bir baĢvuru yapılıĢ ve baĢvuru reddedilmiĢ ise Ģayet bu kez baĢvuru incelenmeksizin 

reddedilir.  

AYM‟nin görevli olduğu bir diğer husus da temel hak ve özgürlüklerin ihlali 

iddiasıyla yapılan bireysel baĢvurularda ihlalin varlığına veya yokluğuna karar vermektir. 

KiĢinin Anayasa‟da ve/veya Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve buna ek Türkiye‟nin 

taraf olduğu protokollerde tanımlı bir hakkının veya özgürlüğünün ihlal edildiği yahut 

sınırlandırıldığı savıyla yaptığı bireysel baĢvurusu üzerine yüksek mahkeme, esas hakkında 

                                                           
180

  IĢıklar,  “Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, Yeri, Gereği ve Yararı”, a.g.m., s. 

52 
181

  IĢıklar,  “Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, Yeri, Gereği ve Yararı”, a.g.m.,s. 

52 
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karar verebilmesi için ilk önce baĢvuruyu kabul edilebilir bulması gerekmektedir. Bu husus 

6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunun 48. maddesinde düzenlenmiĢtir
182

. Burada hem 

kabul edilebilirlik incelemesinde hangi hususlara bakılacağı hem de ne gibi kararlar 

verileceği düzenlenmiĢtir. 6216 sayılı Kanunun 48. maddesine göre bireysel baĢvurunun 

yine aynı Kanunun 45 ve 47 maddelere uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle 

AYM‟nin ilgili Komisyonu bireysel baĢvuruyu: Anayasada güvence altına alınmıĢ temel 

hak ve özgürlüklerinden, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf 

olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği 

iddiasının varlığı; ihlale neden olduğu ileri sürülen iĢlem, eylem ya da ihmal için kanunda 

öngörülmüĢ idari ve yargısal baĢvuru yollarının tamamının bireysel baĢvuru yapılmadan 

önce tüketilip tüketilmediği; yasama iĢlemleri ile düzenleyici idari iĢlemler aleyhine 

doğrudan bireysel baĢvuru yapılamayacağından Anayasa Mahkemesi kararları ile 

Anayasanın yargı denetimi dıĢında bıraktığı iĢlemler de bireysel baĢvurunun konusu 

olamadığından baĢvurunun bu hususlara iliĢkin olup olmadığı; baĢvurunun Kanunda 

belirtilen yerlere yapılıp yapılmadığı, harcın yatırılıp yatırılmadığı;  baĢvuru dilekçesinde 

baĢvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin, iĢlem, eylem ya da ihmal 

nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa 

hükümlerinin, ihlal gerekçelerinin, baĢvuru yollarının tüketilmesine iliĢkin aĢamaların, 

baĢvuru yollarının tüketildiği, baĢvuru yolu öngörülmemiĢse ihlalin öğrenildiği tarih ile 

varsa uğranılan zararın belirtilmesi gerekliliği ile BaĢvuru dilekçesine, dayanılan deliller 

ile ihlale neden olduğu ileri sürülen iĢlem veya kararların aslı ya da örneğinin ve harcın 

ödendiğine dair belgenin eklenmesi koĢuluna uyulup uyulmadığı; baĢvurucu bir avukat 

tarafından temsil ediliyorsa, vekâletnamenin sunulup sunulmadığı; bireysel baĢvurunun, 

baĢvuru yollarının tüketildiği tarihten; baĢvuru yolu öngörülmemiĢse ihlalin öğrenildiği 

                                                           
182

  6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun “Bireysel 

BaĢvuruların Kabul edilebilirlik ġartları ve Ġncelenmesi” baĢlıklı 48. maddesi: “(1) Bireysel baĢvuru 

hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için 45 ila 47 nci maddelerde öngörülen Ģartların 

taĢınması gerekir.  

     (2) Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının 

belirlenmesi açısından önem taĢımayan ve baĢvurucunun önemli bir zarara uğramadığı baĢvurular ile 

açıkça dayanaktan yoksun baĢvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir. 

     (3) Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır. Kabul edilebilirlik Ģartlarını taĢımadığına oy 

birliği ile karar verilen baĢvurular hakkında, kabul edilemezlik kararı verilir. Oy birliği sağlanamayan 

dosyalar bölümlere havale edilir.  

     (4) Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir. 

     (5) Kabul edilebilirlik Ģartları ve incelemesinin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Ġçtüzükle 

düzenlenir.” 
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tarihten itibaren otuz gün (mazeret halinde mazeretin kalktığı andan on beĢ gün) içinde 

yapılması kuralına uyulup uyulmadığı yönlerinden incelenmektedir. 

6216 sayılı Kanunun 47/son maddesine göre de baĢvuru evrakında herhangi bir 

eksiklik bulunması hâlinde ise, AYM yazı iĢleri tarafından eksikliğin giderilmesi için 

baĢvurucu veya varsa vekiline onbeĢ günü geçmemek üzere bir süre verilir ve geçerli bir 

mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda baĢvurunun 

reddine karar verileceği bildirilecektir. 

Bu çerçevede AYM tarafından yapılan yukarıda kısaca anlatılmaya çalıĢılan ilk 

inceleme ve kabul edilebilirlik incelemesi, idari ve vergi yargılamasında yer alan ilk 

inceleme ile her ikisinin de yargılamanın baĢında olması ve dilekçede yer alan eksikliklerin 

giderilmesi için ilgiliye belirli bir süre vermeleri ile Ģayet usuli bir noksanlık varsa veya 

gerekli koĢulları içermeyen bir durum tespit edilmiĢse bu aĢamada verilecek kararla esas 

incelemesine geçilmesine mahal vermemeleri açısından benzer niteliktedirler. Ancak idari 

(ve haliyle vergi) yargılama hukukunda yer alan ilk inceleme konularının idari yargının 

özüne ve mahiyetine göre teĢekkül ettirilmiĢ olması AYM tarafından yapılan yargılamada 

gözetilen yargılamaya esas usuller de Anayasa Yargısının niteliğine göre ĢekillendirilmiĢ 

olmaları nedeniyle içerik ve kapsam bakımında birbirlerinden oldukça farklıdırlar
183

. 

2.2.3. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesince Yapılan Kabul Edilebilirlik 

Ġncelenmesi ve Ġlk Ġnceleme 

Ġdari ve vergi yargılamasına özgü ilk inceleme müessesine benzer bir durumda 

Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (AĠHM) tarafından yapılan kabul edilebilirlik 

incelemesidir. Bilindiği üzere AĠHM, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler tarafından imzalanan 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi olarak bilinen ve tam adı “Ġnsan Haklarının ve Temel 

Özgürlüklerinin Korunmasına ĠliĢkin SözleĢme”nin, sözleĢmeye taraf ülkelerce ihlal edilip 

edilmediğini denetleyen Avrupa Konseyi bünyesinde yer alan uluslar üstü bir mahkemedir.  

AĠHM kendisine yapılan baĢvuruları, öncelikle usul açısından incelemekte, Ģayet 

usulüne uygun bir baĢvuru söz konusuysa baĢvuru veya Ģikâyetler esastan incelenip karara 
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  Benzer nitelikteki tespit için bkz. IĢıklar,  “Türk Ġdari Yargısında Ġlk Ġnceleme Kurumunun Yasal Seyri, 

Yeri, Gereği ve Yararı”, a.g.m., ss. 53-54 
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bağlanmaktadır
184

. Bu husus sözleĢmenin “Kabul Edilebilirlik KoĢulları” baĢlıklı 35 ile 

“Bireysel BaĢvurular” baĢlıklı 34. maddelerinde düzenlemiĢtir
185

. Buna göre Mahkeme 

ancak, uluslar arası hukukun genellikle tanınmıĢ kurallarına göre iç hukuktaki bütün baĢvuru 

yolları tüketildikten sonra ve konu hakkında son kararın verilmesinden itibaren altı ay içinde 

önüne getirilen baĢvuruları incelemektedir. Ayrıca Mahkeme, SözleĢmenin 34. maddesinde yer 

alan bireysel baĢvurulara iliĢkin olarak Ģu hususları da incelemektedir: BaĢvurunun imzasız 

olup olmadığı, baĢvurunun Mahkeme tarafından daha önce incelenmiĢ bir konuyla aynı içeriğe 

sahip olup olmadığı veya baĢka bir uluslar arası soruĢturma veya uzlaĢma merci sunulmuĢ olup 

konuyla ilgili hiçbir yeni bilgi içermemesi halin varlığı; AĠHM, 34. maddeye göre yapılan 

bireysel baĢvurunun SözleĢme veya Protokol hükümlerine girip girmediğini; açıkça dayanaksız 

olduğunu veya baĢvuru hakkını kötüye kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi için bir 

inceleme yapmaktadır. ĠĢte bu inceleme bir ilk incelemedir. Bu inceleme sonunda AĠHM, 35. 

maddeye aykırı bir husus tespit ederse baĢvuruyu kabul edilemez bulur ve bu maddeye göre 

kabul edilemez olduğunu düĢündüğü bir baĢvuruyu reddeder. Tıpkı ĠYUK‟un yer alan ilk 

inceleme gibi davanın her aĢamasında kabul edilebilirlik koĢullarını gözetir ve yargılamanın 

her aĢamasında kabul edilemez olduğu anlaĢılan baĢvuruyu reddedebilir186. 

AĠHM‟in bireysel baĢvurular noktasında bazı Ģekle iliĢkin koĢulları da aradığını 

ifade etmek gerekir. Zira AĠHM Ġç Tüzüğünün “Bireysel BaĢvurunun Ġçeriği ” baĢlıklı 47. 
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  Mehmet Öncü, “Bireysel BaĢvuruların AĠHM Tarafından Usulden Ġncelenmesi ve Dördüncü Derece 

Türünden ġikayetler”, Anayasa Mahkemesinin KuruluĢunun 50. Yılına Armağan, Anayasa 

Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2012, s. 373 
185

  Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin “Kabul Edilebilirlik KoĢulları” baĢlıklı 35. maddesi: “1. Mahkeme 

ancak, uluslar arası hukukun genelikle tanınmıĢ kurallarına göre iç hukuktaki bütün baĢvuru yolları 

tüketildikten sonra ve konu hakkında son kararın verilmesinden itibaren altı ay içinde önüne getirilen 

baĢvuruları incelemeye devam edebilir.  

 2. Mahkeme, otuz dördüncü maddeye göre yapılmıĢ bireysel baĢvuruları aĢağıdaki hallerde incelemeye 

devam etmez:  

 a) baĢvurunun imzasız olması; veya  

 b) baĢvurunun Mahkeme tarafından daha önce incelenmiĢ bir konuyla aynı içeriğe sahib olması, veya 

baĢka bir uluslar arası soruĢturma veya uzlaĢma merci sunulmuĢ olup konuyla ilgili hiçbir yeni bilgi 

içermemesi.  

 3. mahkeme, otuz dördüncü maddeye göre yapılmıĢ olan, ancak bu SözleĢme veya Protokol hükümlerine 

girmediğini, açıkça dayanaksız olduğunu veya baĢvuru hakkını kötüye kullandığını düĢündüğü bir 

bireysel baĢvurunun kabuledilemez olduğunu beyan eder.  

 4. Mahkeme, bu maddeye göre kabuledilemez olduğunu düĢündüğü bir baĢvuruyu reddeder. Yargılamanın 

her hangi bir aĢamasında da aynı kararı verebilir.” 

 Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin “Bireysel BaĢvurular” baĢlıklı 34. maddesi: “Bu SözleĢme veya 

protokollerinde tanınan haklarının Yüksek SözleĢmeci Taraflar‟dan biri tarafından ihlal edilmesinden 

dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kiĢi, hükümet dıĢı kuruluĢ veya kiĢi grupları Mahkeme‟ye 

baĢvurabilir. Yüksek SözleĢmeci Taraflar bu hakkın etkin bir Ģekilde kullanılmasını hiçbir surette engel 

olmamayı taahhüt ederler.“ 
186

  Bu hususta geniĢ bilgi için bkz. Öncü, a.g.m. s. 374 
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maddesine göre; baĢvurunun bir baĢvuru formu ile sunulmuĢ olması, bu baĢvuru formunda 

baĢvurucunun ismi, doğum tarihi, vatandaĢı olduğu devlet, cinsiyeti, mesleği ve adresi, 

varsa temsilcisinin ismi, baĢvurunun yöneltildiği devlet veya devletler, kısa ve öz olarak 

Ģikâyete konu olan olay ve baĢvurunun gerekçeleri; ayrıca baĢvuruda iç hukuk yollarının 

tüketilmesi ve altı aylık süre koĢuluna iliĢkin açıklamalar gibi hususlulara yer 

verilmektedir. ġayet bu noktalardan birinde bir eksiklik tespit edilirse, bu baĢvurular her 

hangi bir yargısal oluĢumun ( tek hâkim, komite, daire) önüne getirilmeksizin Mahkemenin 

Yazı ĠĢleri Müdürü tarafından reddedilmektedir. Bu ret idari bir ret olup yukarıda ifade 

edilen kabul edilemez bulunan baĢvurunun yargısal anlamda reddinden farklıdır. Zira 

baĢvurucu Ģayet altı aylık koĢulu hala sağlıyorsa söz konusu usuli eksikli gidererek ikinci 

bir baĢvuru yapabilmektedir
187

. 

AĠHM tarafından yapılan kabul edilebilirlik incelemesi tıpkı ĠYUK‟un 14. maddesinde 

yer alan ilk inceleme gibi belirli bir sıra dahilinde yapılmaktadır. Yani kabul edilebilirlik 

koĢulları arasında bir hiyerarĢinin varlığı kabul edilmektedir. BaĢvuru hem iç hukuk yolları 

tüketilmemiĢ hem de altı aylık süre koĢuluna uyulmamıĢ ise baĢvuru iç hukuk yollarının 

tüketilmemesi gerekçesine dayalı olarak reddedilmektedir188.  

Sonuç olarak idari ve haliyle vergi yargılama hukuku189, özünde bir yakınma ve 

hukuksal denetim veya yargısal korunma talebine dayalı inĢa edilmiĢ olmasından ötürü hem 

Anaysa Mahkemesi ile hem de Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesiyle benzer bir fonksiyon icra 

etmektedir. Özgülendikleri amaç ve gördükleri iĢlev çok benzerdir. Biri bazı normların ve 

uygulamaların Anayasal denetimini, biri bir uygulamanın Uluslar arası SözleĢmeye 

uygunluğunun denetimini biri de mevzuata (hukuka) uygunluğunun denetimini yapmaktadır. 

Bu benzerlik haliyle yaptıkları yargılama enstrümanlarını da benzeĢtirmektedir. Ġlk inceleme 

müessesi de bunlardan en baĢlıcası olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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  Öncü, a.g.m., s. 374 
188

  Öncü, a.g.m.,s. 378 
189

  Vergi Yargılama Hukuku kavramının analizi ve vergi yargısının konumu ve bağımsızlığı hakkında bkz. 

Ahmet Erol - Ümüt BaĢer, “Vergi Yargısı II”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S.114, Haziran 2012, ss. 

145-151 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

VERGĠ UYUġMAZLIKLARINA ĠLĠġKĠN DAVALARDA ĠLK 

ĠNCELEME KONULARI 

 

1. VERGĠ YARGILAMASINDA ĠLK ĠNCELEME KONULARI 

2577 Sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Dilekçeler Üzerine Ġlk Ġnceleme” 

baĢlıklı 14. maddesinde 1. ve 2. fıkralarında, açılan idari davaya iliĢkin dilekçenin hangi 

merci tarafından, ne Ģekilde iĢleme tabi tutulacağı düzenlenmiĢtir. Bu düzenlemeler 

yargısal sürecin baĢlatılması için elzem olmakla birlikte doğrudan yargısal faaliyete iliĢkin 

değildirler. Bununla birlikte anılan Kanunun maddesinin 3. fıkrasında, idari davaya iliĢkin 

olarak sunulan dilekçe üzerinde yukarıda bahsedilen anlamda ve yargısal bir süreç 

ekseninde, yargı faaliyeti için görevli ve yetkili kılınmıĢ kiĢiler tarafından ilk inceleme 

yapılır. 

 Ġlk inceleme yapmaya Kanunda, DanıĢtay‟da daire baĢkanının görevlendireceği bir 

tetkik hâkimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme baĢkanı veya görevlendireceği 

bir üye yetkili ve görevli kılınmıĢtır. Buna göre görevlendirme olmadan DanıĢtay‟da tetkik 

hakimi, mahkemede üye kendiliğinden ilk inceleme yapamaz
1
.  

Ġlk inceleme sonucunda, Mahkeme muhtelif Ģekillerde kararı verilebileceğinin yine 

aynı Kanunun 15. maddesinde düzenlenmiĢ olmasından ötürü bu incelemeyi Mahkemede 

yargı gücü kullanan kiĢiler haricinde, örneğin zabıt kâtibi tarafından yapılması mümkün 

değildir. Ancak mahkeme safhasında durum bu olmakla birlikte DanıĢtay aĢamasında 

yargısal olarak doğrudan bir yetki kullanmayıp dosyanın rapor edilmesinde görev alan 

tetkik hâkimi ilk inceleme için yetkili kılınmıĢtır. Tetkik hâkimi yargı mensubu olmakla 

birlikte DanıĢtay meslek mensubu olmadığından DanıĢtay tarafından kullanılan 

yargılamaya iliĢkin kamu gücünde söz sahibi değildir. Bu nedenle Kanun temyiz aĢaması 

ile DanıĢtay tarafından yapılan esas yargılamasında, ilk inceleme konularının incelenmesi 

ile bu inceleme üzerine karar verilmesini ayrı tutmuĢtur, diyebiliriz. Böylece DanıĢtay‟da 

tetkik hâkiminin ilk inceleme yapmak konusunda yetkili ve rapor etme noktasında görevli 

olmasına karĢın; bu inceleme üzerine verilecek muhtemel kararlarda her hangi bir görev ve 

                                                           
1
  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 489 
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yetkisi yoktur. Yargılamanın usul ve esas olarak bir bütün olduğu düĢünüldüğünde anılan 

düzenleme yerinde ve hukuki güvenlik ilkesi ile bağdaĢır niteliktedir. Zira usule iliĢkin 

bazı kararlar esasa müessir sonuçlar doğurabilmektedir.  

Ġlk inceleme konuları 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 14. 

maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiĢtir. Bunlar: 

a) Görev ve yetki, 

b) Ġdari merci tecavüzü, 

c) Ehliyet, 

d) Ġdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir iĢlem olup olmadığı, 

e) Süre aĢımı, 

f) Husumet, 

g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıklarıdır. 

Bunların incelenmesi, Kanun‟un emredici hükmü gereği yine belirtilen sıraya uygun 

olarak yapılmaktadır. Ancak dava dilekçelerinin ĠYUK‟un 3. ve 5. maddelerine uygun 

bulunup bulunmadığı hususuna iliĢkin inceleme farklılık arz etmektedir. Söz konusu 

incelemeler her ne kadar Kanun koyucu tarafından en son yapılacak ilk inceleme konusu 

olarak düzenlenmiĢ ise de; uygulamada bazı durumlarda ilk uygulanan ilk inceleme kuralı 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Örneğin içeriğinde vergi borcunun yanı sıra dayanağı vergi 

olmayan idari para cezasına iliĢkin birden fazla amme alacağının bulunduğu tek bir ödeme 

emrine karĢı vergi mahkemesinde dava açılması halinde, burada ilk inceleme konularından 

olan ve ilk sırada yer alan görev incelemesinin yapılması ve sonucunda da gerekli kararın 

verilebilmesi için, Kanunda belirtilen sıralama atlanarak maddenin „g‟ bendinde yer alan 

ilk inceleme kuralı çerçevesinde iĢlem yapılmaktadır
2
. Söz konusu durum, uygulamada 

usul ekonomisi çerçevesinde geliĢtirilmiĢ bir uygulamadır.  

                                                           
2
  Nitekim Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 30.09.2010 gün ve E:2010/1895 K:2010/1844 sayılı Dilekçe Ret 

(5. md.) kararı da bu yöndedir. Kararda: “Hüküm veren Bursa Ġkinci Vergi Mahkemesi'nce dava dilekçesi 

ve ekleri 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14/6. maddesi uyarınca incelenerek iĢin gereği 

görüĢüldü. 

 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasında "Her idari iĢlem aleyhine ayrı 

ayrı dava açılır. Ancak aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç iliĢkisi bulunan 

birden fazla iĢleme karĢı bir dilekçe ile dava açılabilir" 2.nci fıkrasında da; "Birden fazla Ģahsın müĢterek 

dilekçe ile dava açılabilmesi için davacıların hak veya menfaatte iĢtirak bulunması ve davaya yol açan 

maddi ve hukuki sebeplerin aynı olması gerekir" hükümleri yer almıĢ olup, anılan Kanunun 
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2577 sayılı Kanunun 14/3-g maddesi, dava dilekçesine özgü özel bir inceleme 

olduğundan ayrıca ilk inceleme konuları da kamu düzenine iliĢkin kabul edildiğinden, 

sadece esas yargılaması için değil ilk incelemeye iliĢkin usul yargılaması için de gerekli 

ayrı bir “ilk” inceleme olarak ifade edilebilir. 

Dilekçeler üzerinde yapılan ilk inceleme, ĠYUK‟ta belirtilen konulara iliĢkin olarak 

aykırılık ihtiva ediyorsa, bu durum bir rapor ile görevli daire veya mahkemeye bildirilir.
3
 

ġayet dava dilekçesinde belirtilen anlamda bir kanuna aykırı bir durum yok ise bu rapor 

                                                                                                                                                                                
15.maddesinin 1.fıkrasının (d) bendinde; 14. maddenin 3/g bendinde yazılı halde otuz gün içinde 3 ve 5 

inci maddelere uygun Ģekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak üzere dilekçelerin 

reddine karar verileceği, aynı maddeye 3622 sayılı Kanunla eklenen 5. fıkrada da,1. fıkranın (d) bendine 

göre dilekçenin reddedilmesi üzerine yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlıĢlıklar yapıldığı takdirde 

davanın reddedileceği kurala bağlanmıĢtır. 

 13.052010 tarihinde ilk olarak Bursa 2. Ġdare Mahkemesi'nde açılan ve 15.06.2010 gün ve E: 2010/544 

K: 2010/416 sayılı Görev Ret kararı ile 09.08.2010 tarihinde Mahkememiz kayıtlarına giren davaya ait 

dilekçe ve eklerinin, davalı idarenin savunması ile birlikte incelenmesinden; davanın inĢaat alanlarına 

hazır beton taĢıyan beton kamyonları ve beton pompalama araçlarına yıllık olarak izin belgesi verilmesi 

ve verilecek olan izin belgesinin ücrete bağlanarak bu ücretin belirlenmesine iliĢkin Yalova Belediye 

Meclisinin 07.12.2009 gün ve 33/418 sayılı Belediye Meclis kararı ile bu karara istinaden kesilen 11 adet 

para cezasının iptaline iliĢkin olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden; 

2576 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 

16 Nisan 1340 tarih ve 486 sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Muadili Kanunun 1/1. maddesinin 

göndermede bulunduğu 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32/1. maddesi hükümleri de gözetilerek hem 

belediye meclis kararına , hem de para cezalarına karĢı tek dilekçe ile dava açılmasını yukarıda belirtilen 

Kanun hükmüne uygun olmadığı, ayrıca davanın bir kısmını oluĢturan belediye meclis kararının 

incelenmesinden söz konusu kararın iki yönü bulunduğu, bunlardan ilkinin inĢaat alanlarına hazır beton 

taĢıyan beton kamyonları ile beton pompalama araçlarına izin belgesi verilmesi hususunu; ikincisinin ise 

bu iznin ücrete bağlanarak bu ücretin belirlenmesi hususunu kapsadığı ve bunların aralarında yukarıda 

belirtilen Kanun anlamında aralarında maddi ve hukuki yönden bağlılık bulunmadığı gibi sebep sonuç 

iliĢkisinin de olmadığı, dolayısıyla belediye meclis kararının da hangi kısmını dava konusu edildiğinin 

açıklığa kavuĢturulması Ģayet her iki kısmı da dava konusu edilecekse bunun için de ayrı bir dava ikame 

edilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

 Bu durumda; para cezalarına karĢı bir, Belediye Meclis kararına karĢı sadece ücretin belirlenmesi ve bu 

ücretin belirlenmesine karĢı açılıyorsa) bir olmak üzere toplamda iki; ancak Ģayet meclis kararının her iki 

kısmı da dava konusu ediliyorsa ilk kısmı olan inĢaat alanlarına hazır beton taĢıyan beton kamyonları ile 

beton pompalama araçlarına izin belgesi verilmesine karĢı ayrı; bu iznin ücrete bağlanarak bu ücretin 

belirlenmesine iliĢkin ikinci kısmına ayrı olmak üzere iki ve dolayısıyla bu tercihe bağlı olarak genel 

toplamda üç ayrı dava (1- para cezalarına karĢı, 1- meclis kararının ilk kısmına karĢı, 3- meclis kararının 

ikinci kısmına karĢı olmak üzere) açılması gerekirken bu duruma uymayan dilekçenin bu haliyle anılan 

Kanun hükümlerine uygun düzenlenmediği sonucuna ulaĢılmaktadır.  

 Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmüne uygun bulunmayan dava dilekçesinin 

aynı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca bu kararın bildirim tarihinden itibaren 30 

gün içinde yukarıda belirtildiği Ģekilde her iĢlem için ayrı ayrı dava açılmakta serbest olmak üzere 

REDDĠNE, aĢağıda ayrıntısı gösterilen 54,55- TL yargılama giderinin ve davacıdan peĢin alınan 17,15.- 

TL maktu karar harcının davacı üzerinde bırakılmasına, yine davacıdan peĢin alınan 28,15 TL 

Yürütmenin durdurulması harcının ve posta ücreti avansından artan kısmın isteği halinde davacıya 

iadesine, yenilenen dilekçede de aynı yanlıĢlıkların yapılması halinde bu kez davanın reddedileceği 

hususunun davacıya duyurulmasına, 30/09/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.” 
3
  Her ne kadar Kanun metninde rapor ifadesi kullanılmıĢ ise ide uygulamada buna “ilk inceleme tutanağı” 

denilmektedir. 
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düzenlenmez. Bu raporun ayrıca dava tek hâkimle çözümlenecek sınırın altında kalması 

halinde de düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak uygulamada anılan Kanundaki istisnalara 

bakılmaksızın tüm dava dilekçeleri için ilk inceleme tutanağı hazırlanmaktadır. Ulusal 

Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında hazırlanan bilgisayar programında açılan her dava 

için ilk inceleme tutanağının hazırlanması zorunludur. Buna göre açılan her dava için 

muhakkak ilk incelme raporu hazırlanmakta ve dosyasına hem elektronik ortamda hem de 

fiziki ortamda konulmaktadır. Aksi takdirde dava dosyası, sistemde eksik evrak ya da 

iĢlem yapılmamıĢ olarak görünmektedir. 

Kanun gereği ilk inceleme, dava dilekçesinin alındığı tarihten itibaren on beĢ gün 

içerisinde yapılmalıdır. Bu süre, ilk incelemeyi yapmaya yetkili kiĢileri ve dolayısıyla 

Mahkemelerin yargısal faaliyetlerinin bir düzen ve süre içerisinde getirilmiĢtir. Taraflar 

açısından doğrudan sonuç doğurmaz. Ancak ilk incelemenin geç yapılmıĢ olmasından 

ötürü meydana gelecek gecikmeler kararın da gecikmesine neden olacağından davanın 

taraflarını etkileyecektir. 

Ġlk incelemenin on beĢ günlük sürenin sonuna kadar yapılmamıĢ olması, onun 

yapılmayacağı anlamına gelmez. Muhakkak suretle ilk inceleme yapılmalıdır. Ġlk inceleme, 

bir yönü “kamu düzenine” iliĢkin olan idari yargılamanın baĢlangıç aĢaması bir ön 

yargılama niteliğindedir. Bu nedenle il inceleme, kamu düzeni ekseninin dıĢında kalan 

talep ve durumların davanın ilk aĢamasında ayrıĢtırılması ve yargılamanın eksenin 

belirlenmesi bakımından fevkalade önemlidir.  

Ġlk inceleme, dava dilekçesinde yapılan bir nevi ön inceleme olmakla beraber 2577 

sayılı Kanunun 14. maddesinin 6. fıkrası uyarınca yargılamanın her aĢamasında ilk 

incelemeye hususları nedeniyle yine ilk incelemeden karar verilebilecektir. Böylece ilk 

incelemenin kamu düzenine iliĢkin iĢlevinin yargılamanın her aĢamasında gözetileceği 

vurgulanmakla beraber; dava açılırken yapılan ilk incelemeden sonra yargılamanın 

ilerleyen aĢamasında ortaya çıkan ve/veya mahkemece saptanan bir durum nedeniyle de ilk 

inceleme kararı verilebilecektir. Son olarak anlatılan bu hususlar aĢağıda belirtilen tabloda 

özetlenmeye çalıĢılmıĢtır.  
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(Tablo-1) 

ĠLK ĠNCELEME KONULARI VE USULÜ 

ĠLK ĠNCELEME 

KANUNLARI 

ĠLK 

ĠNCELEME 

SÜRESĠ 

ĠLK ĠNCELEMEYĠ 

YAPAN 

ĠLK ĠNCELEMENĠN 
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ĠYUK‟nun 15. 

Maddesine 

Göre Ġlk 

Ġnceleme 

Kararı Verilir. 

Tebligat 

ĠĢlemleri 

Yapılır. 

3- ĠDARĠ MERCĠ 

TECAVÜZÜ 

4- EHLĠYET 

5- ĠDARĠ 

DAVAYA KONU 

KESĠN VE 

YÜRÜTÜLMESĠ 

GEREKEN ĠġLEM 

6- SÜRE AġIMI 

7- HUSUMET 

8- DĠLEKÇENĠN 

ĠYUK‟NUN 3. 

MADDESĠNE 

UYGUNLUĞU 

9- DĠLEKÇENĠN 

ĠYUK‟NUN 5. 

MADDESĠNE 

UYGUNLUĞU 
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1.1. MAHKEME SAFHASINA İLİŞKİN İLK İNCELEME KONULARI 

Ġdari yargı içinde özel görevli konumunda olan vergi mahkemeleri, tıpkı diğer idare 

mahkemeleri gibi önüne gelen dava dilekçesini, 2577 sayılı Kanunun 16. maddesine göre 

tekemmül etmesi için diğer iĢlemleri yapmadan önce anılan Kanunun 14. maddesi 

kapsamında belirtilen hususlarda incelemektedir. Bu inceleme ilk inceleme hususlarının 

Kanunda düzenleniĢ sırasına uygun bir Ģekilde yapılmaktadır. Bizde bu çalıĢmada 

Kanunda belirlenen bu sıralamaya uygun olarak ilk inceleme konularını inceleyeceğiz. 

1.1.1. Görev  

1.1.1.1 Genel Olarak 

Hukuk dilinde, görev deyimi belli bir davaya hangi yargı yerinde bakılacağını ifade 

etmek üzere kullanılır. UyuĢmazlık konusu itibariyle davanın hangi yargı düzeninde ve o 

düzen içinde yer alan mahkemelerden hangisinde görüleceği görev kullarıyla belirlenir. 

Görevli yargı ifadesi ile de konu yönünden o davaya bakmaya izinli olan Mahkeme 

anlaĢılır
4
. Buna göre görev incelemesi esasında iki kademi bir incelemeyi gerekli

kılmaktadır. Ġlki davanın anayasanın öngördüğü yargı düzenlerinin hangisinin görevine 

girdiğinin tespitiyken; ikincisi aynı yargı düzeni içinde yer alan mahkemelerden hangisinin 

görev alanına girdiğinin tespit edilmesi gerekir. 

Bu çerçevede Türkiye‟de de 1961 ve 1982 Anayasalarına göre üç ayrı yargı düzeni 

öngörülmüĢtür. Yargı düzeni ise hükümleri aynı yüksek mahkemede denetlenen yargı 

yerlerinden oluĢan bir düzen anlaĢılır. Yüksek mahkemeler ise verdikleri kararlara karĢı 

baĢvurulabilecek yer olmayan, kesin hüküm (muhkem kaziye) tesis edebilen yargı 

kuruluĢlarıdır. Bir yargı kuruluĢunun yüksek mahkeme sayılabilmesi için de mutlaka ona 

bağlı alt dereceli yargı kuruluĢlarının bulunması gerekmez. Temel ölçüt o yargı merciinin 

kesin hüküm tesis edebilir olmasıdır
5
. 2709 sayılı 1982 Anayasanın üçüncü kısmının

üçüncü bölümünün II. baĢlığında yüksek mahkemeler düzenlenmiĢtir. Buna göre 

Anayasa‟nın 146 ve 158. maddeleri arasında yüksek Mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, 

Yargıtay, DanıĢtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi ve UyuĢmazlık 

Mahkemesi olarak belirtilmiĢtir. Ancak ifade etmek gerekir ki Türk Hukuk Düzeninde 

muhkem kaziye tesis edebilen yargısal kuruluĢlar bu sayılanlarla sınırlı değildir. Örneğin 

4
Kazım Yenice - Yüksel Esin, Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, Arısan Matbaacılık, Ankara, 1983, s. 364 

5
Mukbil Özyörük, Ġdare Hukuku Dersleri, 1973, http://auhf.ankara.edu.tr/auhf-yayinlari-arsivi/mukbil-

ozyoruk/idare-hukuku-dersleri/idare-hukuku-dersleri-bolum-2.pdf (19.07.2013) 

http://auhf.ankara.edu.tr/auhf-yayinlari-arsivi/mukbil-ozyoruk/idare-hukuku-dersleri/idare-hukuku-dersleri-bolum-2.pdf
http://auhf.ankara.edu.tr/auhf-yayinlari-arsivi/mukbil-ozyoruk/idare-hukuku-dersleri/idare-hukuku-dersleri-bolum-2.pdf
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Anayasanın yargı organlarının düzenlendiği üçüncü kısım üçüncü bölümün III. baĢlığında 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile IV. baĢlığında yer alan SayıĢtay 

düzenlenmiĢtir. Bunların haricinde de yine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları da kesin 

hüküm ihtiva etmektedir. SayıĢtay Anayasanın yargı bahsinde ele alınması ve iĢlevi 

noktasında özel ve özerk bir yüksek mahkeme olmasına rağmen HSYK tıpkı SayıĢtay gibi 

Anayasanın yargı bahsinde ele alınmasına karĢın iĢlevi itibariyle idari bir kuruldur. Yüksek 

Seçim Kurulu‟nun ise, yargıçlardan müteĢekkil olsa da bir yargı organı olup olmadığı 

tartıĢmalıdır. Anayasa Mahkemesi bir kararında, kurulun yargı bölümünde yer almadığı ve 

yargı organlarının sahip olması gereken anayasal niteliklerin tümüne sahip olmadığı, 

seçim kurullarının genelde seçimin yönetim, denetim ve gözetimi ile görevli olan istisnai 

olarak da seçimle ilgili uyuĢmazlıkları çözümleyen kuruluĢlar olduğunu belirlemiĢ ve bu 

kurulların seçimle ilgili uyuĢmazlıkları kesin nitelikte çözüme bağlamıĢ olmaları, YSK‟nın 

tümünün yüksek yargıçlardan kurulu olmaları, il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlarının yargıç 

olmaları ve ilçe seçim kurulu baĢkanının bazı cezai yaptırımlar uygulamaya yetkili 

olmasının bu kurulları ve kurul baĢkanlığını mahkeme olarak nitelendirmeye yeterli 

olmadığını vurgulamıĢtır
6
. 

Son tahlilde ülkemizde Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay, Askeri Yargıtay, 

Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi ve UyuĢmazlık Mahkemesi yüksek mahkemeler olarak 

belirlenmiĢ olmasına rağmen; gerek anayasadaki düzenlendikleri yer gerek de verdikleri 

kararlar itibariyle yüksek mahkeme görünümünde olan kurum ve kurullar da mevcuttur. 

Ancak bu durum Türkiye‟de Adli, idari ve askeri yargı olmak üzere üç temel yargı kolu 

olduğu gerçeğini değiĢtirmemektedir.
7
 

Bilindiği gibi ülkemizde idari rejim benimsenmiĢ ve idarenin idare hukuku 

kurallarıyla düzenlenen etkinliklerine dayalı iĢlem ve eylemlerinden doğan uyuĢmazlıklara 

bakan adli yargının dıĢında kendine özgü kuralları ve yargılama yöntemleri olan ayrı bir 

yargı düzenidir
8
. 

                                                           
6
  Anayasa Mahkemesinin 18.02.1992 gün ve E:1992/12 K:1992/7 sayılı kararı. Aktaran Yüce, Türk Vergi 

Yargısı, s.27 
7
   Ünal Demirci, “Ġdari Yargıda Görev UyuĢmazlığı -1”, Maliye ve Sigorta Yorumları,  Y. 24, S. 549, 

Kasım 2010, s. 80 
8
   Selami Demirkol - Zuhal Bereket BaĢ, Teori ve Pratikte Ġdari Yargıda Dava Açma ve Davaların 

Takip Usulü, 5.b.,Beta Yayınevi, Ġstanbul, 2005, s. 6 
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521 sayılı eski DanıĢtay Kanunun 29. maddesine göre idari uyuĢmazlıklar ve 

davaları görüp çözümlemek DanıĢtay‟ın göreviydi. Bu Kanunun yürürlükte olduğu 1982 

öncesi dönemde, DanıĢtay idari davalarda genel görevli ve yetkili tek mahkemeydi. 

Bağımsız mahkeme niteliği olmayan kurul ve komisyonlar da bazı idari ve vergi 

uyuĢmazlıklarını çözümlemek için istisnai bir görev ve yetkiye sahiptiler. Bunların 

verdikleri kararları DanıĢtay temyiz merci olarak inceliyordu. Dolayısıyla mahkeme olarak 

idari yargıda DanıĢtay tek kurumdu. Bu nedenle görev uyuĢmazlığı pek yaĢanmazdı. 

Ancak DanıĢtay‟a ilk derece mahkemesi olarak açılan davalarda iki dava dairesinin 

görevsizlik kararı vermesi mümkündü. Fakat DanıĢtay dava dairleri ayrı mahkeme 

hüviyetinde olmadıklarından, bunların arasında teknik anlamda bir görev uyuĢmazlığı 

çıkmıyordu. Ġki dava dairesi arasında çıkan görev uyuĢmazlığına DanıĢtay Dava Daireleri 

Kurulu tarafından çözüm üretiliyordu. Bu dönemde DanıĢtay tek idari yargı merci 

olduğundan yer yönünden görevli mahkemeyi tayin eden yetki hususu da yargısal anlamda 

bir mesele olarak ortaya çıkmamıĢtır
9
. 

14.07.1982 gün ve 17758 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Adalet Bakanlığı 

duyurusu ile 2576 sayılı Kanunda ifade edilen idari yargı mercileri yani vergi ve idare 

mahkemeleri kurulmuĢtur. 20.07.1982 tarihinden itibaren de fiilen dava kabulüne 

baĢlamıĢtır.  ĠĢte bu tarihten itibaren mevcut anlamıyla görev ve yetki sorunları ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır
10

. 

Böylece Türk Hukuk düzeninde idari yargı reformuyla idari iĢlem ve eylemlerden 

doğan uyuĢmazlıkları, idari yargı mercilerinde çözümlenmesi esası benimsemiĢtir. Ancak 

bu ayrım mutlak Ģekilde uygulanmamaktadır. Bir baĢka ifadeyle bazı idari iĢlem ve 

eylemlerden kaynaklanan uyuĢmazlıklar, adli yargıda çözümlenebilmektedir. Bu sebeple, 

idari yargının görev alanının belirlenmesi sorunu ortaya çıkmıĢtır. Ġdari-adli yargı 

ayrımının kesin ve net sınırlarının çizilmemesi sebebiyle uyuĢmazlığın hangi yargı 

düzeninde çözümleneceği konusu UyuĢmazlık Mahkemesine götürülmekte ve sorun 

burada çözüme kavuĢturulmaktadır (2247 sayılı UyuĢmazlık Mahkemesi Kanunun 1.md)
11

. 

Ġdari yargının teĢkilat anlamında anayasal dayanağı 2709 sayılı Anayasanın 

“DanıĢtay” baĢlıklı 155. maddesidir. Buna göre “DanıĢtay, idari mahkemelerce verilen ve 

                                                           
9
    RamazanYıldırım, a.g.e., s. 88 

10
   RamazanYıldırım. a.g.e., s. 89 

11
  Fidancı, a.g.e., s.47 
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kanunun baĢka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme 

merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.” 

Ġdari yargının görev alanına iliĢkin bazı tartıĢmalarda bu anayasal dayanak önemli bir 

referans olabilmektedir. Özellikle de bazı Kanunlarda idari yargı rejiminin hilafına görev 

belirlemesi yapılabilmektedir. Bu gibi durumlarda yargı düzenin anayasal olarak 

korunması gerekmektedir
12

. 

Bu çerçevede ifade edilmelidir ki idari yargı denetimi, idari iĢlem ve eylemlerin 

anayasaya, kanunlara, Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK‟lara), düzenleyici idari 

iĢlemlere ve Ġdare Hukukunun temel ilkelerine uygunluk denetimidir. Hukuk devleti 

ilkesinin bir gereği de budur. Bu kapsamda idari iĢlem ve eylemlerin denetlenmesini içeren 

davaların kanunla adli yargı mahkemelerine bağlanması Anayasa ile bağdaĢmaz. Bununla 

birlikte idari iĢlem ve eylemlerle uzaktan ya da yakından ilgili olmakla beraber bu 

iĢlemlerin hukuka uygunluk denetimlerinin yapılmadığı davaların adli yargının görevine 

sokulmasına da anayasal bir engel yoktur. Örneğin kamulaĢtırma iĢlemi ile ilgili 

bulunmakla beraber kamulaĢtırma bedelinden doğan davaların Kanunla adli yargı düzenin 

görevine dahil edilmesinde anayasal bir engel bulunmamaktadır
13

. 

                                                           
12

  Benzer bir saptama için bkz. Harun Hakan BaĢ, “Ġdari Yargı Yerlerinde Görev Alanı Belirlemesi, Aynı ve 

Farklı Yargı Düzenlerinin Görevli Olması Durumu”, Maliye Ve Sigorta Yorumları, Y. 18, S. 427,  1 

Kasım 2004, s. 73 
13

  Metin Günday, “Ġdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanakları”, Anayasa Yargısı Dergisi, 

http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg14/metingunday.pdf (09.12.2013) s.354.  

 Ayrıca Anayasa Mahkemesi ,6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‟nun  3. maddesinde yer alan: 

“Her türlü idarî eylem ve iĢlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut 

bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kiĢinin ölümüne bağlı maddî ve manevî zararların 

tazminine iliĢkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar.” hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla 

açılan iptal davasında verdiği 16.02.2012 gün ve E:2011/35 K:2012/23 sayılı kararı ile anılan hükmü 

yargı kolları arasındaki göre hususunu gözeterek iptal etmiĢtir. Yüksek Mahkeme kararında söz konusu 

hükmün Anayasanın 125, 155 ve 157 maddelerine aykırılık teĢkil ettiğini tespit etmiĢtir. Kararın gerekçe 

kısmı ise Ģöyledir: “Anayasa‟nın 125. maddesinin birinci fıkrasında, “Ġdarenin her türlü eylem ve 

iĢlemlerine karĢı yargı yolu açıktır”; 155. maddesinin birinci fıkrasında ise “DanıĢtay, idarî mahkemelerce 

verilen kanunun baĢka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. 

Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar” hükmü yer almaktadır. 

 Anayasa Mahkemesinin daha önceki kimi kararlarında da belirtildiği üzere, tarihsel geliĢime paralel 

olarak Anayasa‟da adlî ve idarî yargı ayrımına gidilmiĢ ve idarî uyuĢmazlıkların çözümünde idare ve 

vergi mahkemeleriyle DanıĢtay yetkili kılınmıĢtır. Bu nedenle, genel olarak idare hukuku alanına giren 

konularda idarî yargı, özel hukuk alanına giren konularda adlî yargı görevli olacaktır. Bu durumda idarî 

yargının görev alanına giren bir uyuĢmazlığın çözümünde adlî yargının görevlendirilmesi konusunda 

yasakoyucunun mutlak bir takdir hakkının bulunduğunu söylemek olanaklı değildir. Ancak, idarî yargının 

denetimine bağlı olması gereken idarî bir uyuĢmazlığın çözümü, haklı neden ve kamu yararının bulunması 

halinde yasakoyucu tarafından adlî yargıya bırakılabilir. 

 Dava konusu kuralla, sadece kiĢinin vücut bütünlüğüne verilen maddi zararlar ile buna bağlı manevi 

zararların ve ölüm nedeniyle oluĢan maddi ve manevi zararların tazmini konusu kapsama alınmakta ve bu 

tazminat davalarına bakma görevi asliye hukuk mahkemelerine verilmektedir. Buna göre, aynı idari eylem 

http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg14/metingunday.pdf
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Ġdari yargıda görev kamu düzenindendir. Bu nedenle davanın her aĢamasında ileri 

sürülebileceği gibi mahkeme tarafından re‟sen gözönünde bulundurulur. 2577 sayılı 

ĠYUK‟un 32. maddesinde
14

 genel yetki kuralı belirlenirken göreve iliĢkin hükümler saklı 

kalmak kaydıyla yetki kuralı belirlenmiĢtir. Yetki kuralını oluĢtururken görev hususunu 

saklı tutmak görevin yetkiye göre önceliği anlamına gelmektedir
15

. Bizde çalıĢmamamızda 

bu önceliği gözeterek analizlerde bulunacağız. 

Türk Hukuk Düzeni‟nde idari yargının görev alanı baĢta Anayasa olmak üzere 2575 

ve 2576 ve 2577 sayılı Kanunlarda düzenlenmiĢtir. Buna göre Anayasanın 155. 

maddesinde,  DanıĢtay‟ın, idari mahkemelerce verilen ve kanunun baĢka bir idari yargı 

                                                                                                                                                                                
ve iĢlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerden kaynaklanan zararlar kapsama alınmadığından, 

sorumluluk sebebi aynı olsa da bu zararların tazmini davaları idari yargıda görülmeye devam edecek, bu 

durumda, idarenin aynı yapı içinde aldığı kararın bir bölümünün idarî yargıda bir bölümünün adlî yargıda 

görülmesi yargılamanın bütünlüğünü bozacaktır. Ayrıca iki ayrı yargı kolunda görülen davalarda, idarenin 

sorumluluğu, bu sorumluluğun kapsamı, idarenin tazmin yükümlülüğü konularında farklı sonuçlara 

ulaĢılabilecektir. Esasen idare hukukunda var olan hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk kavramları, 

kiĢilerin gördüğü zararların tazmininde kullanılan ve kiĢilerin idare karĢısında korunma kapsamını 

geniĢleten kavramlardır. Ġdare hukukunda, idarenin hiçbir kusuru olmasa da sosyal risk, terör eylemleri, 

fedakârlığın denkleĢtirilmesi gibi kusursuz sorumluluğa iliĢkin kavramlara dayanılarak kiĢilerin uğradığı 

zararların tazmin edilmesi mümkündür. Özel hukuk alanındaki kusursuz sorumluluk halleri ise belirli 

konular için düzenlenmiĢ olup sınırlıdır. Ġdarenin idare hukuku esaslarına dayanarak tesis ettiği tartıĢmasız 

bulunan eylem ve iĢlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerden kaynaklanan zararlara iliĢkin 

davaların idarî yargı yerlerinde görülmesi gerektiği kuĢkusuzdur. Bu nedenle, yukarıda belirtildiği gibi 

aynı idari eylem, iĢlem veya sorumluluk sebebinden kaynaklanan zararların tazminine iliĢkin davaların 

farklı yargı yerlerinde görülmesinde kamu yararı ve haklı neden olduğu söylenemez. 

 Öte yandan, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun‟un 43. 

maddesine göre, Mahkemenin, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Ġçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı hususunda ileri sürülen gerekçelere dayanma zorunluluğu 

yoktur. Mahkeme, taleple bağlı kalmak Ģartıyla baĢka gerekçeyle de Anayasaya aykırılık kararı verebilir. 

Bu nedenle iptali istenen kural Anayasa‟nın 157. maddesi yönünden de incelenmiĢtir. Anayasa‟nın 157. 

maddesinin birinci fıkrasında, “Askerî Yüksek Ġdare Mahkemesi, askerî olmayan makamlarca tesis 

edilmiĢ olsa bile, asker kiĢileri ilgilendiren ve askerî hizmete iliĢkin idarî iĢlem ve eylemlerden doğan 

uyuĢmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak, askerlik 

yükümlülüğünden doğan uyuĢmazlıklarda ilgilinin asker kiĢi olması Ģartı aranmaz.” hükmü yer 

almaktadır. Anayasa‟nın 157. maddesi gereğince asker kiĢileri ilgilendiren ve askeri hizmete iliĢkin olan 

eylemlerden ve iĢlemlerden kaynaklanan uyuĢmazlıklar, adli yargının değil; askeri idari yargının yani 

Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi‟nin görev alanına girmektedir. Ġptal konusu kural ile, vücut 

bütünlüğünün kısmen ya da tamamen yitirilmesine yol açan eylem veya iĢlem, bir askeri hizmete iliĢkin 

olsa ve bir asker kiĢiyi ilgilendirse bile, bundan kaynaklanan uyuĢmazlıklar asliye hukuk mahkemesinin 

görev alanı kapsamına alınmaktadır. Asker kiĢileri ilgilendiren ve askeri hizmete iliĢkin olan eylemlerden 

ve iĢlemlerden kaynaklanan uyuĢmazlıkların kanunla adli yargının görev alanına sokulması Anayasa‟nın 

157. maddesine de aykırılık oluĢturur.” Kararın tam metni için bkz. 19.05.2012 gün ve 28297 sayılı Resmi 

Gazete.  
14

  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Ġdari Davalarda Genel Yetki” baĢlıklı 32. maddesinde: 

“Göreve iliĢkin hükümler saklı kalmak Ģartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare 

mahkemesinin gösterilmemiĢ olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari iĢlemi veya 

idari sözleĢmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. 

 2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir” 
15

  Ramazan Yıldırım, a.g.e., s. 91 
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merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olduğu ve Kanunla 

gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakacağı ifade edilmiĢtir
16

. 

Bu hüküm çerçevesinde 2575 sayılı Kanunun 24. maddesinde DanıĢtay‟ın görevleri Ģu 

Ģekilde belirlenmiĢtir: “1. DanıĢtay ilk derece mahkemesi olarak; 

a) Bakanlar Kurulu kararlarına, 

b) (DeğiĢik bent: 02/06/2004 - 5183 S.K./4. md.) BaĢbakanlık, bakanlıklar ve diğer 

kamu kurum ve kuruluĢlarının müsteĢarlarıyla ilgili müĢterek kararnamelere, 

c) (DeğiĢik bent: 02/07/2012-6352 S.K./45.md.) Bakanlıklar ile kamu kuruluĢları 

veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarınca çıkarılan ve ülke çapında 

uygulanacak düzenleyici iĢlemlere, 

d) DanıĢtay Ġdari Dairesince veya Ġdari ĠĢler Kurulunca verilen kararlar üzerine 

uygulanan eylem ve iĢlemlere, 

e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren iĢlere, 

f) DanıĢtay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili 

DanıĢtay BaĢkanlığı iĢlemlerine, 

KarĢı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu 

hizmetleri ile ilgili imtiyaz ĢartlaĢma ve sözleĢmelerinden doğan idari davaları karara 

bağlar. 

 DanıĢtay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık 

sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.” 

Ġdari yargının yerel düzeyde kurumlarında biri olan Ġdare Mahkemelerinin görevleri ise 

2576 sayılı BĠMĠMVMKGHK‟nun 5. maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre “Ġdare 

mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede DanıĢtayda 

çözümlenecek olanlar dıĢındaki: 

a) Ġptal davalarını, 

b) Tam yargı davalarını, 

                                                           
16

  Bu konuda ayrıca bkz. Ünal Demirci, “Ġdari Yargı-3”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 18 S. 410, 15 

ġubat 2004, ss. 50-52. DanıĢtay‟ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalar için de yine bkz. Ünal 

Demirci, “Ġdari Yargıda Görev UyuĢmazlığı -3”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 24, S. 551, Ocak 

2011, ss. 109-112  
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c) (DeğiĢik alt bent: 08/06/2000 - 4577/2. md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz 

ĢartlaĢma ve sözleĢmelerinden doğan uyuĢmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin 

yürütülmesi için yapılan idari sözleĢmelerden dolayı taraflar arasında çıkan 

uyuĢmazlıklara iliĢkin davaları, 

d) Diğer kanunlarla verilen iĢleri,  

Çözümler. 

1. Özel Kanunlarda DanıĢtayın görevli olduğu belirtilen ve Ġdari Yargılama Usulü 

Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmıĢ bulunduğu davaları çözümler.” Bu 

Kanun hükmü ile idare mahkemeleri Ġdari yargının genel görevli mahkemeleri olarak 

konumlandırılmıĢtır.  

Ġdari yargının yerel düzeyde bir diğer kurumu ise Bölge Ġdare Mahkemeleridir. 2576 

sayılı Kanun'un 7. maddesine göre bazı tam yargı davaları ile bazı vergi davaları, tek 

hakimle çözümlenebilmektedir. Buna göre: “(DeğiĢik fıkra: 08/06/2000 - 4577/3. md.) 

UyuĢmazlık miktarı (DeğiĢik ibare: 02/07/2012-6352 S.K./50.md.) yirmibeĢbin Türk 

Lirasını aĢmayan; 

    a) Konusu belli parayı içeren idari iĢlemlere karĢı açılan iptal davaları, 

    b) Tam yargı davaları, 

    Ġdare mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümlenir. 

2. (DeğiĢik fıkra: 08/06/2000 - 4577/3. md.) 6 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde 

belirtilen uyuĢmazlıklardan kaynaklanan toplam değeri (DeğiĢik ibare: 02/07/2012-6352 

S.K./50.md.) yirmibeĢbin Türk Lirasını aĢmayan davalar, vergi mahkemesi hakimlerinden 

biri tarafından çözümlenir.” hükmü bulunmaktadır.  Aynı Kanunun 8. maddesinde de: 

“Bölge Ġdare mahkemeleri; 

a) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından 7 nci madde 

hükümleri uyarınca verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. 

b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki 

uyuĢmazlıklarını kesin karara bağlar, 

c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.” hükmüne yer verilmiĢtir.  
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Bu çerçevede, idare ve vergi mahkemelerinde, tek hâkimle çözülen davalara karĢı 

DanıĢtay'da temyiz yolu kapalı olmakla birlikte bu kararlara karĢı Bölge Ġdare 

Mahkemelerine itiraz edilebilmektedir. Kanun koyucu, DanıĢtay'ın iĢ yükünü hafifletmek 

için, idare ve vergi mahkemelerinde tek hâkimle verilen kararlara karĢı kanun yolu olarak, 

Bölge Ġdare Mahkemelerini göstermiĢ, bu kanun yoluna da itiraz demiĢtir. 2577 sayılı 

Kanun'un 45/3. maddesiyle de itiraz yolunu temyiz yoluna benzetmiĢ; itirazın, temyizin 

Ģekil ve usul Ģartlarına tabi olduğunu hüküm altına almıĢtır. Ġtiraz üzerine, bölge idare 

mahkemeleri, bozma kararı vererek, karar Ģayet ilk incelemeye iliĢkin değilse dosyayı 

yeniden karara bağlanmak üzere ilgili mahkemelere geri gönderememektedirler. Bu 

yönüyle itiraz yolu, temyiz yolundan ayrılmaktadır. Bölge idare mahkemeleri, itiraz 

konusu kararları hukuka aykırı bulurlarsa, bozdukları kararların yerine, ĠYUK‟un 45/4. 

maddesinde yer alan ifadeyle "gerekli incemde ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında 

yeniden karar verir." Bölge idare mahkemelerinin bu kararlarına karĢı temyiz yoluna 

baĢvurulamaz. Bölge idare mahkemeleri, inceleme ve tahkikat yapma ve nihai karar verme 

açısından istinaf, aldığı kararların kesin olması açısından da temyiz yerlerine 

benzemektedir
17

. 

Bölge Ġdare Mahkemelerinin görevleri sadece 2576 sayılı Kanunla düzenlenmemiĢtir. 

BaĢta ĠYUK olmak üzere diğer kanunlarda da bu yönde düzenlemeler mevcuttur. Buna 

göre Bölge idare mahkemelerinin kendi yargı çevresi içindeki ilk derece idari yargı yerleri 

arasında çıkan görev ve yetki uyuĢmazlıklarını kesin olarak karara bağlamakla 

görevlidirler. Bunun haricinde yine ĠYUK uyarınca bağlantılı davalar konusu (ĠYUK‟un 

38-42. maddelerinde), görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılması gereken iĢlem 

(ĠYUK‟un 43. maddesi), mercii tayini (ĠYUK‟un 44. maddesi), temyiz ve itiraz 

istemlerinde yürütmenin durdurulması (ĠYUK‟un 52. maddesi), hâkimin çekinmesi ve 

reddi konularında (ĠYUK‟un 56.ve 57. maddeleri), gibi hususlarda görevlidir
18

. Ayrıca 

Bölge Ġdare Mahkemeleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun (9. maddesi) kapsamında, kamu görevlileri hakkında ceza 

soruĢturması yapılabilmesi noktasında verilen veya verilmeyen soruĢturma izinlerine karĢı 

yapılan itirazları çözümlemekle görevlendirilmiĢtir.   

                                                           
17

  Ramazan Yıldırım, a.g.e., s. 99-100 
18

  Ramazan Yıldırım, a.g.e., s. 100 
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Ġdari yargının yerel teĢkilatının bir diğer kurumu ise çalıĢmamızın konusunu oluĢturan 

vergi mahkemeleridir. Vergi mahkemelerinin görev alanı da 2576 sayılı 

BĠMĠVMKGHK‟nun 24.02.1988 gün ve 3410 sayılı Kanunun 2. maddesi ile değiĢik 6. 

maddesinde düzenlenmiĢtir.  

1.1.1.2. Vergi Uyuşmazlıklarında Görev 

Daha önce de ifade edildiği üzere yargı kolları da kendi içinde bazı kriterlere göre 

çeĢitli uzmanlık alanlarına ayrılmıĢtır. Örneğin adli yargı kolu, ceza ve hukuk olmak üzere 

ikili bir ayrımdan sonra; ceza mahkemeleri sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza, çocuk ceza 

mahkemesi gibi; hukuk mahkemeleri de yine sulh hukuk, asliye hukuk, iĢ mahkemesi, icra 

mahkemesi gibi kendi içinde farklı bölümlere ayrılmıĢtır. 

Aynı durum idari yargı için de geçerlidir. Ġdari yargı kolu da Türkiye‟de ilk 

kurulduğu 1982‟den beri ikili bir ayrım üzerine bina edilmiĢtir. Buna göre idari yargının 

genel görevli mahkemeleri idare mahkemeleriyken özel görevli mahkemeleri vergi 

mahkemelerdir
19

. 

2577 sayılı Kanunun 14/3. maddesinde yer alan ilk inceleme konularının birincisi, 

davaya dönüĢmüĢ bir uyuĢmazlığın çözümünde konu bakımından hangi mahkemenin 

görevli olduğunu tespitine iliĢkin olarak görev incelemesidir. Bu inceleme üç farklı yargı 

kolu ve bu kolların birden fazla özel görevli mahkeme ihtiva etmesi ile bu mahkemelerin 

Anayasanın 36/2. maddesine
20

 göre kendi konusuna giren davada görevlendirilmiĢ 

olduğundan kamu düzenindendir. Taraflarca ileri sürülmese dahi re‟sen incelenecektir. 

Esasen idari yargıda ilk inceleme konularının dilekçeyle doğrudan ilgili olanlarının dıĢında 

konularının tümü kamu düzenine iliĢkindir. 

Vergi Mahkemeleri, idari yargı kolunun özel görevli mahkemeleri olduğuna göre 

bu mahkemenin önüne gelmiĢ bir davada, görev incelemesi iki aĢamalı bir Ģekilde 

yapılmaktadır. Ġlk aĢama, davanın genel idari yargı koluna iliĢkin olup olmadığının 

tespitine iliĢkin incelemedir. Bu incelemede mahkeme, önündeki uyuĢmazlığın hangi yargı 

kolunun görevine iliĢkin olduğu hakkında karar verir. Önündeki uyuĢmazlık idare hukuku 

ilkelerine göre tesis edilmemiĢ üstün kamu gücüne dayanan bir iĢlem değilse, ya da idari 

bir sözleĢmeden kaynaklanmıyorsa, bir idari iĢlem ve idari eylemden kaynaklı tam yargı 

                                                           
19

   Ünal Demirci,  “Ġdari Yargı - 4”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 18, S. 411, 1 Mart 2004, s. 61 
20

   Anayasanın 36/2. maddesi: “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” 
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taleplerini içermiyorsa yahut da bu koĢulları içerse bile özel Kanunlarında bunlardan 

kaynaklı uyuĢmazlıkların çözümünde, adiyle mahkemeleri görevlendirilmiĢ ise; bu 

uyuĢmazlıklarda idari yargının görevli olmaması nedeniyle vergi mahkemeleri de 

evleviyetle görevsiz konumdadır. 

Göreve iliĢkin incelemenin ikinci aĢaması ise vergi mahkemesinin idari yargı 

kolunun görevinde olan bir konunun kendi özel görev alanı içinde kalıp kalmadığının 

incelenmesidir. Bunun yasal dayanağı ise 2576 sayılı BĠMĠVMKGHK‟nın 6. maddesidir. 

Buna göre:  

“Vergi mahkemeleri: 

a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile 

benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliĢkin davaları, 

b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun uygulanmasına iliĢkin davaları, 

c) Diğer kanunlarla verilen iĢleri, Çözümler.”  

Ġfadeleriyle vergi mahkemelerinin görev alanı belirlenmiĢtir. Buradan anlaĢılacağı 

üzere katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve sosyal güvenlik kuruluĢlarının 

gelirleri ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuĢmazlıklar vergi mahkemelerinin dıĢında 

kalmaktadır. Burada kamu idarelerine ait mali hükümlere ait uyuĢmazlıkların çözümünde 

vergi mahkemeleri görevli kabul edilmiĢ; ancak kamu kuruluĢlarına ait mali yükümlerle 

ilgili uyuĢmazlıklar konusunda görev verilmemiĢtir. Sosyal güvenlik kurumlarının gelirleri 

hakkındaki uyuĢmazlıklar vergi mahkemelerinin görev alanı dıĢında kalırken; 6183 sayılı 

Kanunun uygulamasından doğan uyuĢmazlıklar noktasında sınırlı bir görev alanı 

belirlenmiĢtir
21

.  

Vergi mahkemelerinin görev alanının belirlenmesinde “vergi ile ilgili bulunma” 

ilkesi veya bunun bir sonucu olarak vergilendirme yetkisine haiz organların gözetildiği 

organik bir esas benimsenmiĢtir, denilebilir
22

. Bu kapsamda 2575 sayılı DanıĢtay Kanunun 

52. maddesine göre DanıĢtay daireleri arasında çıkan görev uyuĢmazlıklarını karara 

bağlayan DanıĢtay BaĢkanlar Kurulunun 23.09.2005 gün ve E:2005/53 2005/56 sayılı 

                                                           
21

  Karakoç, a.g.e., s.145 
22

 Yücel Oğurlu, Vergi Yargılamasında Vergi Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri, 

www.erzincan.edu.tr./dergi/makale/1997_19pdf, s.319 (15.07.2013)  

http://www.erzincan.edu.tr./dergi/makale/1997_19pdf
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kararında, “2575 sayılı DanıĢtay Kanununun düzenlenmiĢ biçimi içinde idari ve vergi dava 

dairelerinin görev ayrımında "vergi ile ilgili bulunma" ölçütü esas alınmıĢtır. Bu durum, 

vergi yükümlüsü ile idare arasında, vergi uyuĢmazlığından kaynaklanan bir davanın 

bulunmasını gerekli kılmaktadır. Bir vergi uyuĢmazlığının varlığından söz edilebilmesi ise; 

ancak, verginin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetkili idari makamlarca yükümlü adına 

yapılmıĢ bir vergi tarhiyatına, kesilmiĢ bir vergi cezasına ya da mükelleflerin vergi 

yükümlülüğüne iliĢkin olarak tesis edilmiĢ bir iĢlemin mevcudiyetine bağlıdır.”
23

 

Gerekçesine dayalı dar bir yorumla vergi yargısının görevi vergilendirmeye iliĢkin 

organların iĢlemleri üzerinden belirlenmiĢtir.  

Vergi mahkemelerinin ve haliyle vergi yargısının görevini belirleyen 2576 sayılı 

Kanunun 6. maddesi incelendiğinde görev hususunu üç baĢlık altından incelemek 

mümkündür. Buna göre: 

- Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve 

harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere 

iliĢkin davaları 

- Ġle bu davalara iliĢkin 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan davalar 

- Ve Kanunlarla verilen diğer iĢler, olarak belirlenmiĢtir.  

Bunların haricinde mali idarenin iĢlem ve eylemleri nedeniyle açılan bazı iptal ve 

tam yargı davalarında da yine görevli mahkeme vergi mahkemeleridir.   

1.1.1.2.1. Genel Bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve Köylere Ait Vergi, Resim 

ve Harçlar İle Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam Ve Cezaları İle Tarifelere 

İlişkin Davalar 

Vergi mahkemelerinin görev alanını belirleyen söz konusu 2576 sayılı Kanunun 

6/a. maddesi, esasında göreve iliĢkin gayet açık bir belirleme yapmıĢtır. Ancak madde 

metninde yer alan “benzeri mali yükümler” ifadesi belirli bir muğlâklık içermekte ve 

uygulamada vergi ve idare mahkemeleri ve hatta adliye mahkemeleri arasında göreve 

iliĢkin bazı tereddütlerin yaĢanmasına ve uygulama farklılıklarına sebep olmaktadır. 

Örneğin ithalat iĢlemleri üzerinden alınan fonların, vergi benzeri mali yükümlülük olmakla 

beraber, fonlardan kaynaklı uyuĢmazlıklarda hangi mahkemenin görevli olduğu noktasında 

                                                           
23

  DanıĢtay BaĢkanlar Kurulunun 23.09.2005 gün ve E:2005/53 2005/56 sayılı kararı, kararın tam metni için 

bkz. DanıĢtay Dergisi, Y. 2006, S. 111 ss. 44-46 
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değiĢik yaklaĢım ve içtihatlara neden olmuĢtur. Öyle ki konu hakkında verilmiĢ içtihadı 

birleĢtirme kararı olsa da konu tam olarak çözüme kavuĢturulamamıĢtır
24

. 

Uygulamada, vergi benzeri mali yükümlülük kavramının en çok tecessüm ettiği 

alanların baĢında gümrük iĢlemleri üzerinden alınan fonlar gelmekle birlikte; en az bu 

iĢlemler kadar 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre tesis edilen bir kısım ücret ve 

mali yükümlülükler de “benzeri mali yükümlülük” noktasında tesis edilmektedir. 

Bunlardan atık su bedeli, sıhhi iĢyeri ruhsat ücreti
25

gibi ücretlerin yanı sıra 2464 sayılı 

Kanunun 97. maddesinin
26

 Belediye Meclisi‟ne verdiği yetkiye istinaden bu Kanuna 

Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa 

edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince ücret talep edilebilmektedir. Bunlar 

                                                           
24

   Ġthalatta alınan fonlara karĢı açılan davalarda, DanıĢtay Yedinci ve Onuncu Daireleri arasında doğan 

göreve iliĢkin içtihat aykırılığı; 6.10.2003 gün ve 25251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22.5.2003 gün 

ve E:2003/1; K:2003/1 sayılı DanıĢtay Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulu Kararı ile ve DanıĢtay Yedinci 

Dairesinin matrah ve oranları farklı olmakla birlikte eĢyanın tabi olacağı gümrük vergisine ait istatistik 

pozisyonunun değiĢmesinin vergi ve fonu etkileyecek olması sebebiyle, toplu konut fonu ile ilgili 

davanın, gümrük vergisi ile ilgili uyuĢmazlığın sonucunda ortaya çıkan hukuki duruma bağlılığı ve 

aralarında bir yönden sebep-sonuç iliĢkisi bulunması karĢısında; bu iki uyuĢmazlığın, gerek usul 

ekonomisi ve gerekse davaların farklı mahkemelerde görülmesinin uygulamada çıkaracağı sakıncalar 

nedeniyle 2576 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca vergi mahkemesince çözümlenmesi gerektiği 

gerekçesiyle DanıĢtay Onuncu Dairesinin kararı doğrultusunda birleĢtirilerek giderilmiĢtir  

 Bununla birlikte  DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen 15.05.2009 tarih ve E:2008/484 

K:2009/203 sayılı kararda “Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulu kararında, fon paylarının vergi ya da vergi 

benzeri mali yüküm olduğu ve bu nedenle vergi mahkemelerince çözümlenmesi gerektiğini değil, salt usul 

ekonomisi ve birbirlerine bağlılık ve etkileĢim içinde olan gümrük vergisi ve fon payı uyuĢmazlıklarına 

iliĢkin davaların farklı mahkemelerde görülmelerinin uygulamada yaratacağı sakıncalar nedeniyle vergi 

mahkemelerince çözümlenmesinin gerekli olduğu vurgulanmıĢtır. Kararda, söz konusu gerekliliğin ölçütü 

olarak, matrah ve oranları farklı olan gümrük vergisi ve fon payının, gümrük tarife istatistik 

pozisyonundaki değiĢiklikten ve fon payı uyuĢmazlığının çözümünün gümrük vergisi uyuĢmazlığıyla ilgili 

davanın sonucunda ortaya çıkacak hukuki durumdan etkilenecek olması gösterilmiĢtir. 2976 sayılı Yasaya 

dayanan bir ek mali yüküm olması ve vergi ve benzeri mali yüküm olmaması sebebiyle, 2576 sayılı 

Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca doğrudan vergi mahkemesinin görevine girmeyen fon payına iliĢkin 

davaların vergi mahkemesince çözümlenebilmesi; öncelikle, bir gümrük vergisi tahakkukunun 

bulunmasına; ikinci olarak, bu vergi tahakkukunun süresinde ve usulüne uygun biçimde idari davaya 

konu edilmiĢ olmasına; son olarak da, fon payı uyuĢmazlığının, gümrük vergisi ile ilgili davanın 

sonucunda ortaya çıkacak hukuki durumdan etkilenecek olmasına bağlıdır. Bu koĢullardan herhangi 

birinin bulunmaması halinde, fon payı uyuĢmazlığından doğan davanın, genel görevli yargı yeri olan 

idare mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir.” Gerekçesine dayalı olarak görevli mahkemenin idare 

mahkemesi olduğuna hükmetmiĢtir.. Kararın tam metni için bkz. DanıĢtay Dergisi, Yıl 2010, Sayı 124 

,ss.136-139 
25

  Bu konu hakkında Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi Hâkimliği‟nce, davalı idarenin, idare mahkemesi 

görevlidir iddiasına karĢın, konunun vergi ve benzeri mali yük olması nedeniyle vergi mahkemelerinin 

görevine girdiği gerekçesiyle iĢin esası hakkında verilen 26/11/2012 tarih ve E:2012/1580, K:2012/2903 

sayılı karar, Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 06.06.2013 gün ve E:2013/5943 K:2013/9552 sayılı 

kararı ile onanmıĢtır.  
26

  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi; “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı 

konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...)  için belediye 

meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiĢ iĢler 

kendi özel hükümlerine tabidir.” 
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da yine, subzidarite (yerellik) ilkesinin hukukumuzdaki bir yansıması olarak, yerel düzeyde 

ihdas edilmiĢ olan vergi benzeri mali yükümlülüktür. Madde metninde “ilgililerin isteğine 

bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet” ifadesi nedeniyle bu tür hizmetler, idari hukuk 

düzenin de ayrıksı bir yere sahip olsalar da kamu hizmeti ifa eden Belediye‟lerin görev ve 

sorumlulukları kanuni idare ilkesini bir gereği olarak Kanunlara göre belirlenmesinden 

ötürü, Kanunların verdiği yetki ve görev sahasında hareket etme zorunluluğunda olan 

Belediye‟lerin anılan madde kapsamındaki hizmetleri mukabilinde alacağı ücrete iliĢkin 

uyuĢmazlıklar harç niteliğinde mali yükümlülük olması nedeniyle bunlarda görevli 

mahkeme, vergi mahkemesidir
27

. 

Vergi mahkemelerinin görevine giren iĢlemler, vergi ile ilgisi bulunma ilkesinden 

hareketle 213 sayılı VUK‟un4. maddesi kapsamındaki vergi idareleri tarafından yapılacak 

verginin tarhı, tahakkuku ve tahsiline iliĢkin iĢlemler olarak algılanabilmektedir. Ancak bu 

husus, bir yargı merciinin görev alanının belirlenmesi için tek baĢına bir ölçüt olarak kabul 

edilmesi eksik olacaktır. Bu yaklaĢım, 2576 sayılı Kanunun 6/a maddesi kapsamında yer 

almakla birlikte doğrudan vergi idareleri tarafından gerçekleĢtirilmemiĢ ancak konusu 

doğrudan vergi olan bir uyuĢmazlıkta, konunun uzmanı olmayan idari yargının genel 

görevli mahkemeleri olan idare mahkemelerinin görevli olmasını gerekli kılacaktır. Bu da 

Anayasanın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesinin bir yansıması olan ve 

bireylere hukuki açıdan güven duygusu vermeyi amaçlayan hukuki güvenlik ilkesine aykırı 

olacağı gibi Anayasanın 36 maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetini biçimsel olmasa 

da içerik olarak daraltacaktır. Çünkü vergi konusunda uzman mahkemenin uyuĢmazlığın 

çözümündeki etkinliği ile genel görevli mahkemelerin etkinliği aynı olmayacaktır. 

Dolayısıyla bize göre vergi mahkemelerinin görev alanına iliĢkin yasa hükmünün organik 

esaslı değil de konu esaslı değerlendirilmesi daha yerinde ve uzmanlaĢmayı hedefleyen 

idari yargıya hâkim olan düalist yapının ruhuna daha uygun olacaktır. 

 

                                                           
27

  DanıĢtay Dokuzuncu Dairesi tarafından verilen 26.05.1998 gün ve E:1997/3873 K:1998/2158 sayılı 

kararla, Belediye Meclisi‟nin 2464 sayılı Kanunun 97. maddesine göre ihdas ettiği “et kontrol ücreti”nden 

kaynaklı uyuĢmazlıkta iĢin esasına girerek hüküm kuran yerel vergi mahkemesi kararı, usuli tartıĢmalara 

girilmeksizin esasa müessir sebeplerle bozulmuĢtur. Benzer Ģekilde DanıĢtay Dokuzuncu Dairesince 

verilen 18.03.1999 gün ve E:1998/1285 K:1999/1232 sayılı kararında, 2464 sayılı Kanunun 97. 

maddesine göre ihdas edilen otogar garaj giriĢ çıkıĢ ücretinden kaynaklı uyuĢmazlıkta iĢin esas hakkında 

karar veren yerel mahkeme kararı onanmıĢtır. 
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1.1.1.2.2. Genel Bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve Köylere Ait Vergi, Resim 

ve Harçlar İle Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam ve Cezaları İle Tarifelere İlişkin 

Konulardan Kaynaklı 6183 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Doğan Davalar 

Burada vergi mahkemelerinin görev hususunu ikinci kısmı vergi hukuku ekseninde 

bakıldığında tahsilat sürecine iliĢkin tesis olunan idari iĢlemler oluĢturmaktadır. Buna göre 

vergi mahkemelerinin asıl görev alanı 2576 sayılı Kanunun 6/a maddesinde belirlenmiĢ 

olmaktadır. Ancak 2576 sayılı Kanunun 6/a maddesi vergi hukuku noktasında vergi, resim, 

harç veya vergi benzeri mali yükümlülüklerin tarhı, tebliği ve tahakkukuna iliĢkin süreçlere 

denk gelmektedir. Ġdare bu süreçlere iliĢkin idari yargının görev alanın (ki anılan 

düzenlemeyle vergi mahkemelerinin görev alanına) giren birçok iĢlem tesis etmektedir.  

Oysa vergi hukukunun en son aĢaması olan tahsilât sürecine iliĢkin de birçok iĢlem 

tesis edilmektedir. Tahsilât iĢlemlerinde uygulanan usul kuralları 6183 sayılı Kanunda 

belirlenmiĢtir. Bu Kanunda sadece vergi alacaklarının tahsili için uygulanan bir Kanun 

değildir. Aynı zamanda kamunun kiĢiler nezdinde kamu hukuku kurallarına göre ortaya 

çıkmıĢ alacaklarının tümünün tahsili için uygulanmaktadır.  

6183 sayılı Kanunu Türk Hukuk Düzeninde tahsilâta iliĢkin genel bir Kanun 

konumundayken Vergi Hukuku özelinde tahsilât sürecine iliĢkin özel bir aĢamaya ait 

düzenlemeleri ihtiva etmektedir. Ayrıca 6183 sayılı Kanun kendinden önceki yasal 

süreçten ayrı bir hukuki durumu düzenlemekle beraber inĢa edildiği zemin, daha önce 

uygulanan özel Kanunların yarattığı hukuki ortamdır. Bu nedenle 6183 sayılı Kanun, 

kendisinden önceki süreçle de bağlantısı kurulan ve bu bağlantının usule ve hukuka uygun 

olması hususu gözetilen bir alana iliĢkindir. 

Kendinden önceki yasal sürecin hukuki tekemmülüne göre tesis olunan 6183 sayılı 

Kanun iĢlemlerinin hukuka uygunluk denetimi haliyle yine kendinden önceki sürecin 

denetimini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle 2576 sayılı Kanunun 6/a bendinde yer alan ve 

genel olarak vergi ve benzeri mali yükümlülük diye ifade edebileceğimiz konulara iliĢkin 

6813 sayılı Kanunun uygulamasından kaynaklı davalar aynı Kanunun „b‟ bendinde yer 

alan hükümden ötürü vergi mahkemelerince çözüme kavuĢturulmaktadır. 

Böylece vergi hukukunun tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsilata iliĢkin dört temel 

kavramından kaynaklı uyuĢmazlıklar vergi mahkemelerinin görev alanı içerisine dahil 

edilmiĢtir.  
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1.1.1.2.3. Kanunlarla Verilen Diğer İşler 

Vergi mahkemelerinin görev hususunun ana gövdesini 2576 sayılı Kanunun 6/a 

maddesi oluĢturmaktadır. Zira 2576 sayılı Kanunun 6/b maddesinde, 6183 sayılı Kanunun 

6/a maddesinden kaynaklı uygulamalarından doğan davaları olarak belirlenmiĢ ve esas 

olan hususun 6/a maddesindeki konular olduğu ifade edilmiĢtir. Bunun yanında 

Kanunkoyucu bazı konulardan kaynaklanan uyuĢmazlıkların çözümünde Vergi 

Mahkemelerinin görevli olduğunu düzenleyebilmektedir. ĠĢte bu durumlarda 2576 sayılı 

Kanunun 6/c maddesi hükmü uyarınca davanın görüm ve çözüm yeri vergi mahkemesidir.  

213 sayılı Kanunun “Emlak Vergisine ĠliĢkin Bedel ve Değerlerin Tespiti, Ġlanı ve 

KesinleĢmesi” baĢlıklı mükerrer 49. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 31.05.2012 tarih 

ve E: 2011/38 K:2012/89 sayılı kararı ile iptal edilmeden önceki Ģeklinde “Takdir 

komisyonlarının bu kararlarına karĢı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, 

teĢekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeĢ gün içinde ilgili vergi mahkemesi 

nezdinde dava açabilirler.” ifadesi yer almaktaydı. Bu ifadenin devamında da “Vergi 

mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeĢ gün içinde DanıĢtay'a baĢvurulabilir.” 

hükmü bulunmaktadır. Her ne kadar fıkranın ilk cümlesi iptal edilmiĢ olsa da ikinci 

cümlede de aynı hüküm vergi mahkemelerinin ismi zikredilmiĢ olduğundan geçerlidir. 

Buna göre emlak vergisine esas arsa metre kare birim değerinin belirlenmesi özü itibariyle 

bir vergilendirme iĢlemi değildir. Vergilendirme iĢleminde esas alınacak bir kriterin 

önceden belirlenmesi iĢlemidir. Bu nedenle 2576 sayılı Kanunun 6/a maddesinde 

belirlenen kapsamın dıĢında kalmaktadır. Ancak anılan Kanunun „c‟ bendi uyarınca vergi 

mahkemesi 213 sayılı Kanunun mükerrer 49/5. maddesine göre Kanunla 

görevlendirilmiĢtir. 

1.1.1.2.4. Vergisel Boyutu Olan İdari İşlemler ve Tam Yargı Davaları 

Vergi mahkemelerinin görev hususu genel anlamda belirgindir. Yukarıda da ifade 

edilmeye çalıĢıldığı gibi Vergi Hukukunun temel süreçlerine iliĢkin iĢlemlerden kaynaklı 

davalarda görevli mahkeme vergi mahkemesidir. Ancak idare veya daha özel anlamda mali 

idarenin bazen bu sürecin dıĢında ancak kiĢilerin mali sorumlulukları üzerine kendiliğinden 

ya da kiĢilerin talebi üzerine tesis ettiği iĢlemlerden kaynaklı uyuĢmazlıklarda görevli 

mahkeme hangisi olacaktır. Genel görevli idare mahkemeleri mi yoksa özel görevli vergi 

mahkemeleri mi? Bu sorun uygulamada bunlardan kaynaklı davalarda vergi 
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mahkemelerinin görevli olduğu yönünde çözüme kavuĢturulmuĢtur. Bunda da yine 

belirleyici olan 2576 sayılı Kanunun 6/a maddesidir, denilebilir. Zira idarenin tesis ettiği 

iĢlem doğrudan vergilendirme sürence iliĢkin olmayıp da idare hukuku kurallarına göre de 

tesis edilmiĢ olsa da Ģayet anılan Kanunun 6/a veya 6/b maddesiyle iliĢkilendirebiliniyorsa, 

bunlara karĢı açılacak idari davalarda vergi mahkemeleri görevlidir. Örneğin idarenin 

kiĢinin alıĢlarında bulunduğundan bahisle kiĢiyi 84 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) 

Genel Tebliğine göre Özel Esaslara tabi tutmaya baĢlaması iĢlemine karĢı açılacak 

davalarda görevli yargı yeri vergi mahkemesidir
28

. Aynı Ģekilde bir mükellefin vergisel 

yükümlülükleri ile ilgili olarak ĠYUK‟un 10. maddesine göre yaptığı baĢvurunun reddine 

iliĢkin iĢlemlerde
29

 de tıpkı düzeltme ve ret baĢvurularının reddine iliĢkin iĢlemler
30

 de 

olduğu gibi vergi mahkemeleri görevlidir.   

Genel Ġdare Hukuku ilkeleri ekseninde ancak 2576 sayılı Kanunun 6/a ve b 

bentlerine iliĢkin iĢlemlerden kaynaklı davalarda bir konsensüsün varlığı açık olmakla 

birlikte aynı Ģeyi tam yargı davaları için söylemek pek mümkün değildir.  

Bilindiği gibi tam yargı davaları iki sebebe dayalı olarak açılabilmektedir. Bunlar 

idarenin iĢleminden kaynaklı zararın tazmini için açılan tam yargı davaları ile idarenin 

eyleminden kaynaklanan zararının tazmini için açılan tam yargı davalarıdır. Dolayısıyla 

ortada idarenin iĢleminden ya da eyleminden doğan bir zarar söz konusu olduğunda buna 

karĢı açılacak davalarda hangi mahkeme yetkili olacaktır.  

                                                           
28

.  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 22.05.2013 gün ve E:2013/5741 K:2013/2332 sayılı kararı. ĠĢbu kararla  6. 

Vergi Mahkemesi 30.11.2012 gün ve E:2012/1577, K:2012/2697 sayılı kararıyla;  84 Seri No‟lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Özel Esaslar" baĢlıklı bölümünde, vergi güvenliği ve oto kontrolün 

sağlanması amacıyla, teminata bağlanması veya vergi incelemesi sonucuna göre değerlendirilmesi 

gereken iade taleplerinin düzenlendiği, vergi dairelerinin kendilerine mevzuatla tanınan yetkiler 

çerçevesinde ve mükellefin durumuna göre iadeyi gerçekleĢtirme imkanı bulunduğu ancak, teminat isteme 

ve inceleme yetkisi dıĢında, iddia edilenin aksine iç iĢleyiĢle sınırlı kalmayıp üçüncü kiĢilere yansıtılarak 

ve ticari hayatlarını olumsuz yönde etkileyecek biçimde mükelleflerin; olumsuz mükellefler, kod, risk 

grubu, özel esaslara göre iĢlem yapılacak mükellefler listesi gibi çeĢitli adlar altında sınıflandırılmasının 

yasal  dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle iĢlemi iptal ettiği karar onanmıĢtır.  
29

  Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 05.10.2012 gün ve E:2012/9738 K:2012/15333 sayılı kararı ile 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi Hakimliği‟nin 28/02/2012 tarih ve E:2011/1924, K:2012/371 sayılı kararı ile 

davacı tarafından; Finans Emeklilik ve Hayat A.ġ. bünyesinde yaptırmıĢ olduğu bireysel emeklilik 

sözleĢmesinin sonlandırılması neticesinde söz konusu emeklilik fonunda biriken paranın tümü üzerinden 

gelir (stopaj) vergisi kesintisi yapılması üzerine, kesintinin fona ödenen tutarın tamamından değil sadece 

gelire isabet eden kısmı üzerinden yapılması gerektiği görüĢüyle fazladan kesilen tutarın iadesi istemiyle 

yaptığı baĢvurunun reddine iliĢkin 08.09.2011 gün ve 30723 sayılı iĢlemin iptali istemiyle açılan davada; 

%15 gelir (stopaj) kesintisinin ana para olarak yatırılan miktar üzerinden değil, davacının bireysel 

emeklilik sözleĢmesinden elde ettiği getiri üzerinden yapılması gerektiğinden, davacının bu yöndeki idari 

baĢvurusunu reddeden dava konusu iĢlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle verdiği iptal 

kararını onamıĢtır.  
30

  DanıĢtay Dokuzuncu Dairesince verilen 11.04.2013 gün ve E:2011/5800 K:2013/3297 sayılı kararı.  
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Ġlk olarak iĢlemden kaynaklı tam yargı davalarında sorunun çözümü basittir. Zira 

ortada idarenin bir iĢlemi söz konusudur ve bu iĢlem Ģayet 2576 sayılı Kanunun 6. 

maddesiyle iliĢkilendirilebiliyorsa bundan kaynaklı açılacak iptal artı tam yargı 

davalarında vergi mahkemeleri görevlidir.
31

 Ayrıca kanaatimizce tahakkuk iĢlemi üzerine 

yapılan ödemeden sonra tahakkukun iptali için açılan davada iade istemine yer verilmiĢ 

olması o davayı iĢlem artı tam yargı davasına büründürmektedir. 

ĠĢlemden kaynaklı tam yargı davalarında yukarıda ifade edildiği Ģekliyle bir netlik 

bulunsa da idarenin eylemlerinden kaynaklı tam yargı davalarında bir belirsizlik 

bulunmaktadır. Zira idare mahkemelerinin görevinin belirlendiği 2576 sayılı Kanunun 5. 

maddesinin „b‟ bendinde tam yargı davalarının idare mahkemelerince çözüme 

kavuĢturulacağı düzenlenmiĢtir. Buna göre benzer bir düzenleme vergi mahkemelerinin 

görevini belirleyen 2576 sayılı Kanunun 6. maddesinde bulunmadığından idari yargılama 

hukukunda tam yargı davalarında görevli mahkemeler genel görevli idare 

mahkemeleridir
32

. 

Konuya vergi mahkemelerinin görev hususunu belirleyen 2576 sayılı Kanunun 6. 

maddesi ekseninde bakıldığında gerçekten de vergi mahkemelerinin tam yargı davaları ile 

bir iliĢkisinin yasa metninde kurulmadığı düĢünülebilir. Ancak nadiren de olsa mali idare 

kiĢinin vergisel yükümlülüklerinden hareketle kendinde bir eylemde bulunma hakkı ya da 

ihtiyacı görebilir. Bu durumda icra ettiği eylem Ģayet 2576 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 

iliĢkilendirilebiliyorsa bundan kaynaklı açılacak tam yargı davasının vergi ve diğer mali 

konularda uzman olan vergi mahkemesince çözüme kavuĢturulması daha etkin bir 

hukuksal koruma sağlayacaktır
33

. 

                                                           
31

  DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 22.02.1989 gün ve E:1988/1432 K:1989/879 sayılı kararında: SatıĢ 

kararının icrası dolayısıyla uğranıldığı iddia olunan maddi zararın tazmini amacıyla iki gün sonra idareye 

baĢvurarak aldığı olumsuz cevap üzerine açıla davanın 2577 sayılı Kanunun 12. maddesi delaletiyle 11. 

madde kapsamında süresinde olduğu, davayı baĢvuruya verilen olumsuz cevabın iptali talebiyle açılmıĢ 

olarak niteleyip, anılan cevabın kesin iĢlem olmadığı, olaya düzeltme hükümlerinin uygulanamayacağı, 

satıĢ tarihine nazaran da süre aĢımı bulunduğu gerekçesiyle reddinden isabet bulunmadığı hk. Bkz. 

Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e.,, s. 475 (595. Dipnot).  
32

  Bu yönde görüĢ için bkz. Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e.,, s. 483 
33

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince verilen 29.06.2012 gün ve E:2011/2249 K:2912/1918 sayılı kararında, 

“Mahkeme kararını geç uygulayan idarenin davacının lehinde Mahkeme kararı bulunmasına rağmen 

daha uzun süre KOD diye tabir edilen özel esaslarda kalmasına neden olduğundan, bu durum da 

davacının ticari itibarı ve devlete olan güven duygusunda azalma meydana getirmiĢ olması nedeniyle 

kendisine 1000,00 TL manevi tazminat verilmesine” hükmetmiĢ ve idarenin eylemsiz kalma durumundan 

kaynaklı açılan tam yargı davasında  kendini görevli görerek iĢin esası hakkında vermiĢtir. 
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1.1.2. Yetki 

1.1.2.1 Genel Olarak 

Tıpkı diğer idari yarı mercileri gibi vergi mahkemeleri de ilk inceleme aĢamasında 

önündeki uyuĢmazlığı çözmeye kendisinin yetkili olup olmadığını incelemektedir. Yetki 

kavramı bir mahkemenin, belli bir coğrafi alan içerisinde, bakabileceği davaları belirtmek 

amacıyla kullanılır. Yetki kuralına yer itibariyle görev de denilmektedir
34

. 

 Ġlk inceleme konularını düzenleyen ve incelemenin konu sıralaması gözetilerek 

yapılacağına hükmeden ĠYUK 14/3. maddesinde yetki hususu, görevle birlikte aynı bent 

içinde, “görev ve yetki” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu hususun tesadüfî olduğu 

düĢünülemez. Zira yetki kuralı, farklı yargı düzenleri ile aynı yargı düzeni arasında çok 

önemli bir belirleyici olup hukuki güvenlik ve düzeni sağlayan görev kadar olmasa da yine 

bu maksada haiz bir iĢleve sahiptir. Kanaatimizce bu husus Kanun koyucu tarafından 

ortaya konulmuĢ bilinçli bir tercihtir. Kaldı ki kimi durumlarda idari yargı düzeni 

içerisinde yetki ve görev kuralları birbirilerini de kapsar nitelikte kullanılabilmektedir. 

Ġdari yargıda yetki sorunu idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin kendi 

arasında, yani aynı konularda görevli mahkemeler arasında çıkabilir. Yetki sorunun ortaya 

çıkabilmesi, aynı tür mahkemeden ülkede birden fazla bulunmasına bağlıdır. Ġdari yargıda 

yetki kuralı kamu düzenine iliĢkindir.
35

 Böylece taraflara ararında anlaĢarak yetkili 

mahkemeyi belirleyemezler. Yetkisizlik itirazı taraflarca ileri sürülmese dahi mahkemece 

re‟sen incelenir. Öyle ki bir davanın yetkisiz mahkeme tarafından karara bağlanmıĢ olması 

2577 sayılı Kanunun 49/1-a maddesi uyarınca bozma nedenidir
36

. 

 Anayasanın 142. maddesinde mahkemelerinin yetkilerinin, görev konusunda 

olduğu gibi kanunla düzenleneceği öngörülmüĢtür
37

. Yetkinin kanunla belirlenmesi bir 

Anayasal ilke olan doğal hâkim ilkesinin bir sonucudur
38

. 

                                                           
34

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e.,, s. 558 
35

  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Ġdari Davalarda Genel Yetki” baĢlıklı 32. maddesi, “Göreve 

iliĢkin hükümler saklı kalmak Ģartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin 

gösterilmemiĢ olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari iĢlemi veya idari 

sözleĢmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. 

 2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. “ 
36

  Gözübüyük - Tan, a.g.e., s. 783-784 
37

  Anayasanın 142. maddesi, “Mahkemelerin kuruluĢu, görev ve yetkileri, iĢleyiĢi ve yargılama usulleri 

kanunla düzenlenir.” 
38

  Gözübüykü, Tan, a.g.e., s. 784 
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Ġdari yargılama usulünde genel yetki 2577 sayılı Kanunun 32. maddesinde 

düzenlenmiĢtir. Buna göre göreve iliĢkin hükümler saklı kalmak Ģartıyla bu Kanunda veya 

özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiĢ olması halinde, yetkili idare 

mahkemesi, dava konusu olan idari iĢlemi veya idari sözleĢmeyi yapan idari merciin 

bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Genel kural bu olmakla birlikte Kanunun 33, 34, 

35, 36 ve 37. maddelerinde yetki kuralına iliĢkin daha özel düzenlemeler de yapılmıĢtır. 

Kanun 33, 34, 35, 36, maddeleri idari yargının genel görevli mahkemeleri olan idare 

mahkemelerinin yetki kuralını belirlerken; 37. maddesi vergi uyuĢmazlıklarında yetkili 

mahkemeyi özel olarak düzenlemiĢtir. 

1.1.2.2. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki 

Yukarıda ifade edildiği üzere yargılamadaki yetki kuralı, görevle doğrudan 

bağlantılı olması sonucunun bir yansıması olarak vergi mahkemelerinde yetki hususunu 

düzenleyen ĠYUK‟un 37. maddesi, 2576 sayılı Kanunun 6. maddesine koĢut olarak 

düzenlenmiĢtir
39

. Böylece görev konuları merkeze alınmak suretiyle bu görevlerle ilgili 

iĢlem yapan ve/veya eylemde bulunan idarelerin bulunduğu yer esasına göre yetki kuralı 

ĢekillendirilmiĢtir. 

ĠYUK‟un “Vergi UyuĢmazlıklarında Yetki” baĢlıklı 37.  maddesiyle vergi 

uyuĢmazlıklarına iliĢkin yetki hususu,  idari yargının genel yetki kuralı (iĢlemi yapan 

makam) ekseninde belirlenmiĢtir. Buna göre; Vergi uyuĢmazlıklarında yetki kuralının ana 

iskeletini oluĢturan ĠYUK‟un 37. maddesi Ģöyledir: “Bu Kanununa göre vergi 

uyuĢmazlıklarında yetkili mahkeme: 

a) UyuĢmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve 

tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen, 

b) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu 

gereğince Ģikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine iliĢkin iĢlemlerde; vergi, 

resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, 

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini 

düzenleyen, 

d) Diğer uyuĢmazlıklarda dava konusu iĢlemi yapan, 

                                                           
39

  Yenice - Esin, a.g.e.,, s. 679 
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Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.”  

Vergide kanunilik ilkesinin doğal bir yansıması olan vergilendirme iĢlemlerinin 

kanunla düzenlenmesi gerekliliğinin bir sonucu olarak, vergiden kaynaklanan idari 

uyuĢmazlılar için nerdeyse tamamı için açık bir yetki belirlemesi yapılmıĢtır. Bu nedenle 

vergi mahkemelerinin yargılama pratiğinde yetkili mahkemenin tespiti hususu çok önemli 

bir yer iĢgal etmez.  

Öte yandan Türkiye‟nin her ilinde vergi mahkemesi kurulmuĢ olmadığından, 

idarenin bulunduğu yer ile vergi mahkemesinin bulunduğu yerler farklı olabilmektedir. Bu 

nedenle vergi mahkemesi, iĢlemi yapan idare ile aynı yerde olmak zorunda değildir. Yargı 

çevresinde içinde olması yeterlidir
40

.  

                                                           
40

  Türkiye‟de 2014 yılı itibari ile kurulmuĢ vergi mahkemeleri ve yargı çevreleri: 

 Merkez   Bölge Yargı Çevresi  

 1 Adana      1 Osmaniye 

 2 Ankara      1 - 

 3 Antalya      1 Burdur-Isparta 

 4 Aydın      2 - 

 5 Balıkesir    1 - 

 6 Bursa      1 Yalova 

 7 Çorum      3 - 

 8 Denizli      1 Afyonkarahisar 

 9 Diyarbakır 3         Mardin-Siirt-ġırnak-Batman 

 10 Edirne      2 Kırklareli-Çanakkale 

 11 Erzurum     3       Ağrı-Artvin-Kars-Iğdır-Ardahan 

 12 EskiĢehir    1 Bilecik-Kütahya 

 13 Gaziantep  2 Adıyaman-KahramanmaraĢ-ġanlıurfa-Kilis 

 14 Hatay         2 - 

 15 Ġstanbul      1 - 

 16 Ġzmir          1 - 

 17 Kayseri      2 NevĢehir-Yozgat-KırĢehir 

 18 Kırıkkale   1 Çorum 

 19 Kocaeli      2 - 

 20 Konya        1 Niğde-Aksaray-Karaman 

 21 Malatya      1 Tunceli-Bingöl-Elazığ 

 22 Manisa       2 UĢak 

 23 Mersin       1 - 

 24 Muğla     2 - 

 25 Ordu     3 Giresun 

 26 Sakarya     2 Bolu-Düzce 

 27 Samsun     1 Amasya-Sinop 

 28 Sivas         3 Erzincan-Tokat 

 29 ġanlıurfa     - * 

 30 Tekirdağ     2 - 

 31 Trabzon      2 Rize-GümüĢhane-Bayburt 

 32 Van      3 MuĢ-Hakkâri-Bitlis 

 33 Zonguldak  2 Kastamonu-Bartın-Karabük-Çankırı 

 * ġanlıurfa vergi mahkemesi faal değildir.  
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2.1.2.2.1 Tarh, Tahakkuk ve Ceza Kesme İşlemlerinde Yetki  

Vergi mahkemelerinde çözüme kavuĢturulan uyuĢmazlıklarının büyük bir kısmı 

ĠYUK 37. maddesinin „a‟ bendinde düzenlenen iĢlemlerden kaynaklanmaktadır. Kanunun 

maddesine bakıldığında yetki kuralının, yetkili mahkemeyi belirleme noktasında esas 

aldığı vergilendirme iĢlemleri tarh ve tahakkuk iĢlemini yapan ile cezalar kesen idarenin 

(dairenin) bulunduğu yer olduğu ifade edilmiĢtir.  Söz konusu iĢlemler ise, Türk Hukuk 

Düzeni‟nde 213 sayılı Vergi Usul Kanuna göre tesis edilmektedirler. 

Bu çerçevede, 213 sayılı Kanunun “Vergi Dairesi” baĢlıklı 4. maddesi ile “Ceza 

Kesme Yetkisi” baĢlıklı 365. maddesi, vergi mahkemelerinin 37/a maddesine göre yetki 

hususunun belirlenmesi noktasında dayanak hükümler olmaktadırlar. VUK‟un4/1. 

maddesinde vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil 

eden daire olarak tanımlanmıĢ ve vergilendirmeye iliĢkin tarh ve tahakkuk iĢlemini 

yapacak idare bu haliyle belirlenmiĢtir
41

. Aynı Ģekilde 365/1. maddesi de vergi cezaları 

olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafında 

kesileceğini hüküm altına almakla; vergi cezalarını kesme yetkisi, mükellefin olayla ilgili 

bağlı olduğu vergi dairesi olarak belirlenmiĢtir. Dolayısıyla vergilendirmeye iliĢkin 

iĢlemleri yapan ve/veya cezayı kesen idarenin iĢlemlerine karĢı, bu idarenin bulunduğu yer 

yargı çevresi için yetkilendirilmiĢ vergi mahkemesi yetkili olacaktır. 

VUK‟un 4 ve 365. maddeleri vergilendirme usulü anlamında genel çerçeveyi 

belirlemektedir. Bununla beraber maddi vergi Kanunlarında idari yetkiye iliĢkin hükümler 

yer almaktadır. Ġdari yetki kuralı, ise ĠYUK 37/a maddesine göre yargılamada yetki 

kuralını dolaylı yoldan etkilemektedir. Bu doğrultuda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisinin 

14/6. maddesine göre mükellefin 213 sayılı Kanunun 4. maddesi bağlamında, bağlı olduğu 

vergi dairesi, kurumun kanunî veya iĢ merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesidir.
42

 193 

                                                           
41

  213 sayılı VUK‟un 4. maddesi: “Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve 

tahsil eden dairedir. 

 Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile 

belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin iĢyeri ve 

ikametgah adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi 

iĢlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı Ģubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile 

vergi türleri, meslek ve iĢ grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye 

yetkilidir.” 
42

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 14. maddesinin 6. fıkrası: “Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, 

kurumun kanunî veya iĢ merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesidir.”  Genel kural bu olmakla birlikte 

anılan düzenlemenin istisnası da söz konusudur. Aynı maddenin 7. fıkrasında bu istisna düzenlenmiĢtir. 
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sayılı Gelir Vergisi Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelerinde de gelir vergisi mükellefiyeti 

yerellik esası üzerine inĢa edilmiĢtir.
43

 Bununla beraber mükelleflerin hangi vergi 

dairesinin yetki alanında oldukları, Ģayet özel bir belirleme yoksa, mükelleflerin adres 

bilgilerine göre tespit edilmektedir.
44

 3065 sayılı KDV Kanunun 41/1. maddesi
45

; 4760 

sayılı ÖTV Kanunun 14. maddesi
46

 gibi Kanun metinlerinde ifade edilen, kiĢinin gelir ve 

kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu yer vergi daireleridir. Diğer vergi kanunlarından 

kaynaklı yükümlülüklerde de mükelleflerin ikametgâhı, vergisel yönden bağlı olunacak 

idarenin tespiti için esas alınan noktadır.  

213 sayılı VUK‟un “Kanunun ġümulü” baĢlıklı 1. maddesi
47

 ile bu kanuna tabi 

olacak vergiler sadece genel bütçeye giren vergi resim ve harçlar olmayıp aynı zamanda 

belediye ve il özel idaresine ait vergi resim ve harçlar için de uygulanacağından, bu 

idareler açısından 213 sayılı Kanunun 4 ve 356‟nci maddelerinde düzenlenen yetkili 

“daire” sorunu ortaya çıkmaktadır. Belediye ve il özel idareleri için kendi bünyelerinde 

mali konularda görevlendirilen birimleri VUK‟un 4 ve 365‟nci madde bağlamında yetkili 

daireleridir.
48

 Durum bu olmakla birilikte bu durum, yargılamaya iliĢkin yetki kuralını 

etkilemektedir. Zira iĢlemi yapan daireler birer yerinden yönetim birimi olduklarından 

sadece kendi yetki alanında iĢlem tesis edebilmektedirler. Bu anlamda 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanuna ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu göre ancak Vergi Usul Kanunu 

                                                                                                                                                                                
Buna göre: “Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanunî veya iĢ merkezlerine 

bakmaksızın belirlemeye yetkilidir.” 
43

  Vergilendirmede yerellik veya ikametgâh esası: Buna göre bir takvim yılı içinde Türkiye‟de devamlı 

olarak altı aydan fazla oturanlar Türkiye‟de yerleĢmiĢ sayılırlar ve bu nedenle tam mükellef kabul 

edilirler. Türkiye‟den geçici olarak ayrılmalar devamlılık (ara vermeksizin oturma) Ģartını ortadan 

kaldırmaz. Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz. Doğan ġenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek, Türk 

Vergi Sistemi Dersleri, 3b, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2009, s.8-10  
44

  Örneğin Maliye Bakanlığı bazı mükelleflerin vergisel iĢlemlerini ihtisaslaĢmıĢ Vergi Dairesi Müdürlük ya 

da BaĢkanlıkları aracılıyla yapılmasını öngörebilir. Örneğin Ġstanbul‟da kurulan Nakil Vasıtaları Vergi 

Dairesi Müdürlüğü, Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

Müdürlüğü gibi. 
45

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrası: “Mükellefler ve vergi kesintisi 

yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden 

ayın yirmidördüncü günü akĢamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.” 
46

  4760 “ … Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, diğer 

mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeĢinci günü akĢamına kadar mükellefin katma değer 

vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.” 
47

  VUK‟un 1. maddesi: “Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dıĢında, genel bütçeye giren 

vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında 

uygulanır. 

 Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. 

 Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır.” 
48

  Yenice - Esin,  a.g.e.,, s. 680 
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hükümlerine göre yapılacak vergilendirme iĢlemlerinde de iĢlemi yapan makamın 

bulunduğu yer vergi mahkemesi, bu iĢlemden kaynaklı idari uyuĢmazlıkta görevli 

mahkemedir. 

1.1.2.2.2. Gümrük Kanuna Göre Yapılan Vergisel İşlemler ile Düzeltme Şikâyet 

Başvurularında Yetki 

ĠYUK‟un 37. maddesinin ilk halinde yer almayan ancak 1994 yılında 4001 sayılı 

Kanunun 17. maddesi ile eklenen „b‟ bendinde göre: Gümrük Kanununa göre alınması 

gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince Ģikâyet yoluyla vergi düzeltme 

taleplerinin reddine iliĢkin iĢlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve 

tahakkuk ettiren dairenin bulunduğu yer vergi mahkeme yetkili mahkeme olarak 

belirlenmiĢtir. 

Anılan hükmün gümrük idarelerine iliĢkin kısmı uygulamada meydana gelen bazı 

sıkıntılar nedeniyle eklenmiĢtir. Gümrük Kanuna göre vergilendirme dâhil birçok iĢlem 

zorunlu idari itiraz sürecine tabi olmakla ilgili gümrük müdürlükleri tarafından 

yapılmakta; ancak bu müdürlüklerin ayrı birer tüzel kiĢilikleri bulunmamaktadır. Bu 

nedenle bu idarelerin tesis ettikleri iĢlemlere karĢı açılacak davalarda bunların bağlı 

bulunduğu merkez teĢkilatının bulunduğu yer olan Ankara yerine yerel mahkemelerde 

dava açılması sağlanmak istenmiĢ ve  böyle bir hüküm getirilmiĢtir.  

Benzer Ģekilde 213 sayılı Kanunda düzenlenen özel bir idari itiraz süreci olan 

düzeltme ve Ģikâyet baĢvurusu DanıĢtay içtihatları ile sanki zorunlu bir idari itiraz 

süreciymiĢ gibi iĢletildiğinden Ģikâyet baĢvuruları ile o dönemde Maliye Bakanlığı‟na 

(Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na) yapılan baĢvurudan sonra, bunlar Ankara‟da mukim 

Bakanlık iĢlemi DanıĢtay‟a veya bazen de Ankara vergi mahkemelerine açılan davalardan 

ötürü büyük bir dava yükü oluĢtuğundan bu iĢlemlere karĢı açılan davalarda ilk düzeltme 

iĢlemini tesis eden yer vergi mahkemesi, uyuĢmazlığın çözümünde görevlendirilmiĢtir. 

Dolayısıyla ĠYUK‟un yetkiye iliĢkin maddesine 4001 sayılı Kanunla gelen bu kural, 

DanıĢtay ve yerel mahkeme ekseninde düĢünüldüğünde esasen bir görev değiĢikliği 

kuralıdır. Normalde genel hükümlere göre DanıĢtay‟ın görevi içinde kalan bir iĢlem 
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noktasında özel bir görev ve yetki belirlemesi yapılmıĢtır. Nitekim DanıĢtay ĠYUK‟un 

37/b maddesini görev ekseninde ele almakta bu yönde görev ret kararları vermektedir
49

. 

1.1.2.2.3. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 

Uygulamalarında Yetki 

Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 37. maddesinin „c‟ bendinde; AATUHK 

uygulamasından kaynaklı uyuĢmazlıklarda yetkili vergi mahkemesinin, ödeme emrini 

düzenleyen dairenin bulunduğu yer vergi mahkemesi olduğu hüküm altına alınmıĢtır.  

Anılan madde hükmü incelendiğinde, 6183 sayılı Kanunun uygulamasından 

kaynaklı vergi uyuĢmazlıklarının hangi mahkemenin yetkisi içinde kaldığı noktasında iki 

sonuç ortaya çıkmaktadır.  

Ġlk olarak 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen ödeme emrini baĢka bir idare, 

haciz ve/veya satıĢ iĢlemlerini baĢka bir idare düzenlemiĢ ise; buradaki tüm uyuĢmazlıklar 

da yetkili vergi mahkemesi ilk ödeme emrini düzenleyen yer vergi mahkemesidir. 

Öte yandan bir amme alacağının tahsili için yetkili idare ise 6183 sayılı Kanunun 5. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre; takibat, alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil 

dairesince yapılacaktır. Ancak borçlu veya malları baĢka mahallerde bulunduğu takdirde, 

tahsil dairesi borçlunun veya mallarının bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o 

mahaldeki aynı neviden amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptırılacaktır. Bu 

kapsamda 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil dairesi sıfatına haiz idarenin aslen ya da 

niyabeten iĢlem yapıp yapmadığına bakılmaksızın ödeme emrini düzenleyen idarenin 

bulunduğu yer vergi mahkemesi ödeme emri veya ödeme emrinden sonraki aĢamalara 

iliĢkin düzenlenen diğer iĢlemlerden kaynaklı uyuĢmazlıklarda yargısal anlamda yetkili 

mahkemedir. 

                                                           
49

  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 26.09.2006 gün ve E:2006/3462 K:2006/2273 sayılı kararı. Kararda, “2575 

sayılı DanıĢtay Kanunun 24. Maddesinde DanıĢtay‟ın ilk derece Mahkemesi olarak inceleyip karara 

bağlayacağı iĢle, istem ve kararlar maddeler halinde ayrı ayrı belirtildiğinden ve düzeltme-Ģikayet 

baĢvurusunun reddine iliĢkin iĢleme karĢı açılan davalar anılan maddede yer almadığı gibi 2577 sayılı 

Yasanın 37‟nci maddesinin (b) iĢaretli bendi uyarınca düzeltme talebinin reddine iliĢkin iĢlemlerde, vergi, 

resim harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren Dairenin bulunduğu yerdeki vergi 

mahkemesinin yetkili olduğu hükme bağlandığından davanın görüm ve çözümüne UĢak Vergi Dairesinin 

bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi yetkilidir. 

 Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Kanunun 15‟nci maddesinin 1/a bendi uyarınca davanın görev 

yönünden reddine dosyanın görevli Manisa Vergi Mahkemesine gönderilmesine 26.09.2006 tarihinde 

oybirliğiyle karar verildi.”. DanıĢtay Yedinci Dairesinin 15.09.2003 gün ve E:2003/2161 K:2003/3927 

sayılı kararı ile DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 29.03.2001 gün ve E:2001/1387 K:2001/1349 sayılı 

kararları da bu yöndedir.  
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Ġkinci olarak; ĠYUK 37/c maddesi hükmü ile 6183 sayılı AATUH Kanunun tümü 

birlikte değerlendirildiğinde, yargılama usulüne iliĢkin yetki kuralının 6183 sayılı Kanun 

uyarınca tesis edilen iĢlemlerin tümüne Ģamil olmadığı görülecektir.  Zira ĠYUK 37/c 

maddesi, vergi mahkemeleri özelinde 6183 sayılı Kanunun uygulamaları diye kapsayıcı bir 

biçimde baĢladığı cümleyi, anılan Kanunun sadece tahsilâta iliĢkin iĢlemleri için sonuç 

doğuracak Ģekilde tamamlamıĢtır. AATUH Kanunundan kaynaklı uyuĢmazlıklar sadece 

ödeme emri ve bundan sonra ödeme emrine dayalı tesis edilen zincir iĢlemler gözetilerek 

yetki kuralı ihdas edilmiĢtir. Oysa AATUH Kanunundan kaynaklı vergi uyuĢmazlıkları 

sadece vergini cebren tahsiline iliĢkin olan ve sürecin düzenlenen ödeme emri ile baĢladığı 

anılan Kanunun “Amme Alacağının Cebren Tahsili” baĢlıklı ikinci kısmından 

kaynaklanmamaktadır. Zira çalıĢmamızın birinci bölümünde de ifade edildiği üzere tahsile 

iliĢkin özel bir usul yasası olan AATUH Kanunu uyarınca ödeme emri aĢamasından önce 

tesis edilen iĢlemler de mevcuttur. Bu iĢlemler amme alacağının korunmasına iliĢkin 

teminat istenmesi, ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz gibi iĢlemlerdir. Bunlar ödeme emri 

düzenlenmeden de tesis edilebilen iĢlemler olduğundan bu iĢlemlerden kaynaklı yetkili 

mahkeme sorunu ĠYUK 37/c maddesi ile çözümlenememektedir. Burada yetkili mahkeme, 

uyuĢmazlığın kaynağında yer alan iĢlemler 6183 sayılı Kanuna göre düzenlenmiĢ olsa da 

anılan madde de düzenlenen özel hüküm yerine, madde metnin iĢaret ettiği Ģekliyle ĠYUK 

37/d maddesine göre iĢlemi yapan makamın bulunduğu yere göre belirlenecektir. 

1.1.2.2.4. Diğer Uyuşmazlıklarda Dava Konusu İşlemi Yapan  

ĠYUK 37. maddesinin a, b ve c bentlerinde, genelde vergi uyuĢmazlıklarının 

yoğunlaĢtığı idari usuller gözetilerek özel olarak ifade edilen bir kısım vergisel iĢlemlere 

karĢı açılacak davalarda yetkili mahkeme belirlemesi yapılmıĢken; „d‟ bendinde genel bir 

kural benimsenmiĢtir. Böylece vergiye iliĢkin bir uyuĢmazlığın çözümünde yetkili 

mahkeme sorunu ĠYUK‟un 37. maddesinin a, b ve c bentlerine göre çözümlenemiyorsa, 

iĢbu genel kurala göre çözülecektir. 

Esasen 37. maddenin ruhunda iĢlemi yapan idarenin bulunduğu yer vergi 

mahkemesi ilkesi hâkimdir, denilebilir. Ġstisnalar ise madde metnine sonradan eklenen „b‟ 

bendinde yer alan ilk iĢlemi yapan idarenin bulunduğu yer kuralı ile„c‟ bendinde yer alan 

ödeme emri düzenleyen idare ile ödeme emrinden sonraki iĢlemleri yapan idarelerin farklı 

olması halinde ödeme emrini düzenleyen idarenin bulunduğu yer kuralıdır. 
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1.1.3. Ġdari Merci Tecavüzü 

1.1.3.1. Genel Olarak 

Ġdari yargılama hukukunda, mahkeme göre ve yetkiye iliĢkin incelemesini 

bitirdikten sonra, davanın açılırken idari silsileye uygun açılıp açılmadığını 

denetlemektedir. Bu husus idari yargılama hukukunun temel metni olan 2577 sayılı 

Kanunun 14/3-b maddesinde merci tecavüzü olarak ifade edilmiĢtir. Ġdari merci tecavüzü, 

bir idari iĢlemin tesisinden sonra eğer ki kanun ilgiliye o iĢleme karĢı baĢkaca bir idari 

makama baĢvurulmasını veya itiraz edilmesini düzenlemiĢ ise, ilgilinin Kanunda gösterilen 

makama müracaat/itiraz etmeden; diğer bir ifadeyle bir iĢleme karĢı dava açılmadan önce 

tüketilmesi gereken idari prosedür varsa, bu süreç sonlandırılmadan ilk iĢleme karĢı 

doğrudan dava açılması halini ifade etmektedir
50

. Diğer bir ifadeyle dava açılmadan önce 

idareye baĢvurmak zorunluluğu olan hallerde, bu baĢvuru yapılmaksızın dava açılması 

durumunda idari merci tecavüzünden söz edilir
51

. Bu durum sadece iptal davaları için değil 

aynı zamanda idari eylemlerden kaynaklı açılacak tam yargı davaları için de geçerlidir.
52

 

Ġdari dava açmadan önce kiĢilere ilk önce idareye baĢvurmaları ya da yasalarla 

düzenlenen idari itiraza gitmelerinin zorunlu olarak düzenlendiği durumlarda, bu süreçten 

olumlu sonuç alamamaları yani baĢvuru ve/veya itirazlarının açık ya da zımni olarak 

reddedilmesi halinde kendilerine buna dair kararın tebliğinden veya itirazın zımni reddi 

tarihinden itibaren görevli idari yargı yeri için belirlenen veya ilgili mevzuatta özel olarak 

düzenlenen idari dava açma süresi içinde idari dava açabilirler. Açılacak idari davanın 

konusu idari itirazın reddi yolundaki açık veya zımni ret iĢlemi değil, bu iĢleme konu 

edilen ilk iĢlemdir. Dolayısıyla idari itiraz yolu ilk iĢlem için bir sıhhat Ģartı değildir; ancak 

ilk iĢlemin dava konusu edilebilmesi için bir ön koĢuldur.
53

 

                                                           
50

  Karavelioğlu, a.g.e.,, C. 1, s. 993;  
51

  Turan Yıldırım, a.g.e., s. 420 
52

  DanıĢtay Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulu‟nun 15.03.1979 gün ve E:1971/9  K:1979/5 sayılı kararına kadar 

merci tecavüzü sadece iptal davalarını (ve mülga 521 sayılı Kanundaki temyiz davalarını) ilgilendiren bir 

usul sorunu olarak kabul edilmekteydi. Anılan bu içtihadı birleĢtirme kararı ile idari eylemlerden hakları 

ihlal edilmiĢ olanların idari dava açmadan önce, bu eylemlerin yazılı bildirimi üzerine veya baĢka suretle 

öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde beĢ yıl içerisinde ilgili idareye baĢvurarak haklarının 

yerine getirilmesini istemeden doğrudan doğruya dava açmaları halinde, bu hususun idari merci tecavüzü 

sayılarak … davanın her safhasında dava dilekçesinin ilgili idare mercine tedvine karar verilmesi 

gerekeceği hüküm altına alınmıĢtır. Bu karar ve konuyla ilgili detaylı açıklamalar için bkz. Yenice - Esin,  

a.g.e., s. 442 
53

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e.,, s. 561 
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Bilindiği üzere hukuk devletinde idarenin hukuka uygunluk denetiminin en etkin 

olduğu yöntem yargısal denetimdir. Ancak bazen bu yargısal denetim uzun ve pahalı bir 

sürece dönüĢebilmektedir. Bu nedenle uyuĢmazlıkların idari aĢamada çözüme 

kavuĢturulması tercih edilen bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır
54

. Vergi 

mahkemelerinde dava konusu olabilmeleri ölçütüne göre Türk Vergi Hukuku‟nun bir 

boyutu olan vergi usul hukuku ile gümrük yükümlülüklerine iliĢkin olarak gümrük 

mevzuatında tesis edilen iĢlemler nedeniyle oluĢabilecek bazı uyuĢmazlıkların idari 

aĢamada çözümlenmesine yönelik bazı müesseseler düzenlenmiĢtir. Bunların haricinde 

ĠYUK‟un 10, 11 ve 13. maddelerinde idari baĢvuru ve itiraz yolları düzenlenmiĢtir. Bu 

çerçevede vergi mahkemesinin görevine giren idari itiraz ya da idari baĢvurulara iliĢkin 

olarak VUK, ĠYUK ile 4458 sayılı Gümrük Kanunda hükümler yer almaktadır.  

1.1.3.2 Vergi Usul Kanunundan Kaynaklı Oluşması Muhtemel İdari Merci 

Tecavüzü  

213 sayılı VUK, Türk Vergi Hukukunda vergilendirmeye iliĢkin temel yasa 

metnidir
55

. Bu nedenle hem vergilendirme hem de vergilendirme nedeniyle ortaya çıkacak 

uyuĢmazlıkların çözümü noktasında bu kanunda düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu yasal 

düzenlemeler sadece vergilendirmeye iliĢkin sonuç doğurmayıp daha sonrasında açılacak 

idari davaların seyrine ve hatta kapsamına etki edebilmektedir. 

Vergilendirme iĢlemleri için VUK‟ta iki temel idari baĢvuru yolu söz konusudur. 

Bunlardan ilki “uzlaĢma” baĢvurusuyken diğeri “düzeltme ve Ģikâyet” baĢvurusudur.  

UzlaĢma mükellefin mali idare ile karĢılıklı anlaĢması esasına dayalı bir müessese 

olması hasebiyle burada idari mekanizmanın harekete geçirilmesi suretiyle ihtilafın 

çözülmesi söz konusu değildir. UzlaĢmada idare ile mükellef aralarındaki sorunu beraber 

çözme imkânına sahiptirler. Dolayısıyla uzlaĢmadan sonuç alınması bir anlamda 

mükellefin de iradesine bağlı olduğundan uzlaĢma baĢvurusu teknik anlamda bir idari 

baĢvuru niteliğinde değildir.  

                                                           
54

  ÇoĢkun - Karyağdı, a.g.e.,, s. 186 
55

  213 sayılı VUK‟un 1. maddesinde,  “Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dıĢında, genel 

bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar 

hakkında uygulanır” hükmü ile; 2.  maddesinde, “Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler 

bu Kanuna tabi değildir.” hükmü uyarınca Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimlerin 

haricinde kalan tüm vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin ihdasında takip edilecek usuller bu 

Kanunda düzenlenmiĢtir.    
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UzlaĢma esasında VUK‟un dördüncü kitabının sonuna 205 sayılı Kanunun 22. 

maddesi ile eklenen ek on madde ile “UzlaĢma” baĢlığı altında bir üçüncü bölüm 

oluĢturulması ile pozitif hukukumuzdaki yerini almıĢtır. Bu bölüme 1985 yılında 3239 

sayılı Kanunun 33 maddesi ile eklenen iki maddeyle vergi incelemesinden sonra ancak tarh 

iĢleminden öncesi içinde uzlaĢma müessesi getirilmiĢtir. UzlaĢma, uzlaĢmanın sağlanması 

halinde taraflar için ortaya çıkan sonuçları ve pratik faydaları bakımından yararlı olmakla 

birlikte vergi adaleti ve vergilerin kanuniliği ilkesi noktasında eleĢtirilen bir kurumdur
56

. 

UzlaĢmanın sağlanamaması halinde ĠYUK ve kimi durumlarda VUK hükümlerine 

göre hesaplanacak sürelere göre dava açılması mümkündür
57

. Bu nedenledir ki uzlaĢma, 

sui generis yapısı gereği klasik anlamda bir idari baĢvuru olmadığından bu baĢvurudan 

kaynaklı ve 2577 sayılı Kanunun 14. maddesinde düzenlenen anlamda idari merci tecavüzü 

söz konusu olmamaktadır
58

.  

Düzeltme ve yerine göre Ģikâyet baĢvurusu ise, VUK‟ta düzenlenmiĢ özel bir idari 

baĢvuru yoludur. Düzelme (ve Ģikâyet) baĢvurusu, idare ile mükellef arasında Kanunda 

tahdiden sayılan nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan vergi uyuĢmazlıklarının idari 

aĢamada çözümüne yöneliktir. Düzeltme nedenleri ise çalıĢmanın birinci bölümünde de 

kısaca değinildiği üzere, hesap hataları baĢlığı altında matrah hataları, vergi miktarında 

hatlar ve çifte vergilendirme; vergilendirme hataları baĢlığı altında ise mükellefin Ģahsında 

hata, mükellefiyette hata, konuda hata ve vergilendirme ve muafiyet döneminde hata 

olarak belirlenmiĢtir
59

. 

Düzeltme (ve Ģikâyet) baĢvurusu, esasında Kanunda sayılan sebeplere dayalı olarak 

yapılan tek bir idari süreçtir. Ancak uygulamada iki kademeli bir idari baĢvuru süreci 

olarak ifade edilmektedir. Zira kiĢinin düzeltme baĢvurusunu yaptığı tarihin dava açma 

                                                           
56

  Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Funda BaĢaran YavaĢlar, “Türk Vergi Hukuku‟nda UzlaĢma”, 

Marmara Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Yıl 2008, C. XXV, S. 2, ss. 309-337 
57

  213 sayılı Kanunun ek 7. Maddesi: “UzlaĢmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; 

tarhedilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaĢmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden 

itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, dava 

açma müddeti bitmiĢ veya 15 günden az kalmıĢ ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün 

olarak uzar.” 
58

  Bununla birlikte eklemekte yarar var ki, mali idare nezdinde oluĢturulan uzlaĢma komisyonları da belli 

parasal ölçütler esas alınarak belirlendiğinden bu kurullar arasında bir merci tecavüzü söz konusu olabilir. 

Bu durumda yetkisiz olan uzlaĢma komisyonu uzlaĢma talebini yetkili kurula gönderir. Ancak bu durum 

2577 sayılı Kanunun 14. maddesinde düzenlenen idari dava açılmadan önce yapılacak zorunlu idari 

itirazları düzenleyen idari merci tecavüzü değildir. 
59

  Metin TaĢ, Vergi Yargısı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2005, s. 15 
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süresi içinde ve/veya sonrasında olması hususu
60

 gözetilerek ihdas edilen ve yaygın 

yargısal yoruma göre zorunlu sayılan “Ģikâyet” aĢaması nedeniyle yerine göre düzelme 

baĢvurusu yapmakla tüketilen idari süreç yerine göre Ģikâyet aĢamasına taĢınabilmektedir. 

Düzeltme ve Ģikâyet baĢvurusunun hukuki niteliğini tartıĢmadan bu baĢvuruların 

özgülendiği durum ve amaçlardan bahsetmek faydalı olacaktır. Ġlk olarak 213 sayılı 

Kanunun 116. maddesinde, vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya 

vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi 

veya alınması olarak tanımlanmıĢtır. Bu tanımdan da anlaĢılacağı üzere Vergi Usul 

Kanunu vergi hatalarını iki grupta toplamaktadır. Bunlar hesap hataları ve verilendirme 

hatalarıdır. Ġkinci olarak hesap hataları, VUK‟un 117. maddesinde öngörülmüĢ buna göre 

matrah hataları, vergi miktarında hatalar ve çifte vergi (mükerrer vergi) hatalarından 

oluĢmaktadır. Üçüncü ve son olarak vergilendirme hataları, bu vergi hatası türü VUK‟un 

118. maddesinde dört bent halinde düzenlenmiĢtir
61

.  

Belirtilen bu hatalar düzeltme (ve Ģikâyet) kapsamında idari baĢvuruya konu 

edilebilecekken bunların haricindeki hukuki uyuĢmazlıklar için düzeltme ve duruma göre 

Ģikâyet baĢvurusu söz konusu olamayacaktır. Ayrıca Kanunun 125 ve 126. maddelerinde 

düzeltme Ģikâyet baĢvurularına konu olamayacak bazı noktalara da iĢaret edilmiĢtir. 125. 

maddenin mefhumu muhalifinden düzeltilmesi istenen vergi hatası hakkında Ģayet bir yargı 

kararı varsa bu hata düzeltilemeyecektir.  Düzeltme (ve Ģikâyet) kapsamı dıĢında tutulan 

bir diğer durum ise Kanunun 126. maddesinde düzenlenen zaman aĢımıdır. Yani bir vergi 

hatası ancak beĢ yıllık bir zaman dilimi içerisinde düzeltilebilir. Bu süre geçirildikten sonra 

artık ne ilgililer idareden düzeltme talep edebilir ne de idare re‟sen düzeltme yapabilir. 

                                                           
60

  213 sayılı VUK‟un 124. maddesinde, “Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları 

düzeltme talepleri reddolunanlar Ģikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler. 

   Bu Madde gereğince il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye 

baĢkanlığına müracaat edilir.”  
61

  Bazı yazarlara göre “Vergi yükümlülüğünün saptanmasında değerlendirme yanlıĢlıkları” Ģeklinde 

tanımlanabilen bu hatalar, hesap hatalarına göre, vergilendirme iĢleminin özü ve vergiyi doğuran olay ile 

daha yakından ilgili oldukları; bu nedenle vergilendirme hatalarıyla ilgili hususlar hesap hatalarına 

nazaran hukuki uyuĢmazlık olarak telakki edilmeye daha yakın konumda bulundukları ve vergilendirme 

hataları, teorik nitelikleri bakımından idari iĢlemin sebep unsurundaki sakatlıklara iliĢkin bir 

konumdadırlar.  Bu hatalar Kanunda, mükellefiyetin Ģahsında hata, mükellefiyette hata, mevzuda hata ve 

vergilendirme veya muafiyet döneminde hata Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Bu konuda bkz. ġenyüz - Yüce - 

Gerçek, a.g.e.,, s. 227-230; Öncel - Kumrulu - Çağan; a.g.e.,, s. 177;  KırbaĢ, a.g.e.,, s. 177; Edizdoğan - 

TaĢ - Çelikkaya, a.g.e.,, s. 258 
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Ayrıca, vergi hatası kapsamında olan bir vergilendirme iĢlemi üzerinde 213 sayılı 

Kanunda düzenlenen anlamda “uzlaĢma” tesis edilmiĢse durumun ne olacağıdır. Zira 

uzlaĢma hükümlerini düzenleyen maddelerden Ek 6. ve Ek 11. maddelerin 2. fıkralarında,  

birbirine benzer Ģekilde ilgililerce üzerinde uzlaĢılan ve tutanakla tespit olunan hususlar 

hakkında dava açamayacakları gibi hiçbir mercie Ģikâyette bulunamayacaklarını 

düzenleyen ifadeler yer almaktadır. Ancak DanıĢtay istikrar kazanmıĢ kararları ile bu 

durumu vergi adaleti ile bağdaĢtırmamıĢ ve bu durumlarda dahi düzeltme ve Ģikâyet 

baĢvurusunun mümkün olduğunu kabul etmiĢtir
62

. 

Durum bu olmakla birlikte; yukarıda da ifade edildiği üzere düzeltme süreci tek bir 

maksada yönelik tek bir süreçken düzeltme talebinin yapıldığı tarih itibariyle düzeltilmesi 

istenen vergilendirme iĢleminin dava tarihinin geçip geçmemesine göre, dava hakkının 

kullanılması bakımından iki Ģekilde tezahür etmektedir. Yaygın yargısal yoruma göre 

düzeltme taleplerinin (düzeltilmesi istenen iĢleme karĢı açılacak) dava açma süresinden 

sonra yapılması halinde Ģikâyet yolu zorunlu olarak uygulanmaktadır. Kanunun lafzında 

böyle bir zorunluluk bulunmasa da DanıĢtay içtihatları genelde bu yöndedir. DanıĢtay 

kararlarına göre, ilk iĢlem için dava açma süresi geçtikten sonra düzeltme baĢvurusu yapan 

ilgililerin Ģikâyet yolu ile Maliye Bakanlığı‟na, 5345 sayılı Kanundan sonra Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı‟na müracaatları dava açmak için zorunlu idari baĢvuru yolu olarak kabul 

edilmektedir. Burada ikili bir ayrıma gidilmektedir. Birinci durum, ilk iĢlem itibari ile dava 

açma süresi geçmiĢ olması halinde yapılan düzeltme baĢvuruları. Ġkinci durum ise ilk iĢlem 

itibari ile dava açma süresi geçmemiĢ kiĢilerin yaptıkları düzeltme baĢvuruları. Ġkincisinde 

düzeltme baĢvurusu reddedilenler yasal süresi içinde idari davalarını açabilecekken; ilk 

durumda olan kiĢinin bir de Ģikâyet yolu ile Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na gitmesi 

gerekmektedir
63

. Aynı durum belediye gelirleri için de geçerlidir. Burada da yine dava 

                                                           
62

 DanıĢtay Üçüncü Dairesi 04.04.2006 gün ve E: 2005/2364 K: 2006/942 sayılı kararında, 

vergilendirilmeyecek bir unsurun matraha dahil edilmesi, 213 sayılı Yasanın 117. maddesine göre açık bir 

vergi hatası oluĢturduğu; yargı yerlerince daha önce hakkında verilmiĢ bir karar bulunmayan bu hatanın 

düzeltme hükümlerine göre giderilmesinin Ģartları mevcut olup, uzlaĢmaya varılmıĢ olmasının düzeltme 

ile ilgili hükümlerin uygulanmasını engellemediği sonucuna varıldığından, vergi hatası kapsamı dıĢındaki 

durumlar için öngörülen Ek 11'inci maddenin sözü edilen kuralına dayanılarak verilen yerel mahkeme 

kararını hukuka uygun bulmamıĢtır. 
63

  ġu aĢamada genel durum bu olmakla beraber bu durumun hilafına da DanıĢtay kararları da bulunmaktadır. 

Yani kiĢi ilk iĢlem için dava açma süresi geçmiĢ olsa bile düzeltme baĢvurusundan sonra Ģikâyet yoluna 

gitmeden doğrudan idari dava açabilecektir. DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 15.04.2011 gün ve 

E:2009/5518 K:2011/2325 sayılı kararı. 

 Benzer Ģekilde Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi Hakimliği‟nce, E:2011/1681 sayılı dosyada yapılan 

yargılamada,  ilk iĢlem itibari ile dava açma süresi geçmiĢ kiĢi tarafından açılan davada, idarece yapılan  
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açma süresi geçmiĢ vergilendirme iĢlemleri için Belediyenin mali hizmetlere iliĢkin ilgili 

birimine yapılacak düzeltme baĢvurusunun reddi halinde Ģikâyet yolu ile Belediye 

BaĢkanlığı‟na müracaat edilmeli, daha sonra bu baĢvurunun reddi iĢlemine karĢı idari dava 

açılmalıdır
64

. 

Bu kapsamda kiĢi dava açma süresi geçmiĢ bir vergilendirme iĢlemine karĢı 213 

sayılı Kanunun 116 ve 118 maddeleri arasında düzenlenen bir vergi hatasının bulunduğunu 

iddia edip düzeltme baĢvurusunda bulunursa, bu baĢvurunun reddi iĢlemine karĢı doğrudan 

idari dava açamayacaktır. Dava açılmadan önce Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na Ģikâyet 

                                                                                                                                                                                
merci tecavüzü itirazı, “Davalı idarenin; olayda merci tecavüzü bulunduğu yönündeki usul itirazı; 213 

sayılı Kanunun "ġikâyet Yolu ile Müracaat" baĢlıklı 124. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen "Vergi 

mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar Ģikâyet yolu 

ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler." hükmünün, seçimlik bir hakka iĢaret ettiği, kiĢi isterse 

düzeltme baĢvurusunun reddine iliĢkin iĢleme karĢı 2577 sayılı Kanunun genel hükümleri çerçevesinde 

davasını açabileceği, zira bu iĢlemin de tek baĢına ve baĢkaca hiç bir hukuki iĢleme gerek olmaksızın 

davacının hukukunda sonuç doğurduğu, Kanunda Ģikâyet baĢvurusunun düzeltme baĢvurusuna karĢı dava 

açılabilmesi için yapılması gereken zorunlu bir dava Ģartı olarak düzenlenmediği; bunun yanında  Ģikâyet 

yolu ile müracaatın, Kanuni koĢulları taĢıyan kiĢinin, istediği hukuksal korunmanın (yargısal yada idari) 

türünü seçmek noktasında bir seçimlik hakka sahip olması maksadına yönelik olup, düzeltme baĢvuruna 

karĢı açılacak davada, idari dava açmak için zorunlu bir baĢvuru Ģartı olmayan Ģikâyet baĢvurusuna 

davacının zorunlu olarak yönlendirilmesinin, yargısal korunma talep eden kiĢi için hakkın ve adaletin 

tesliminde gecikmelere neden olacağı, ayrıca Anayasa'nın 125. maddesinde düzenlenen "Ġdarenin her 

türlü eylem ve iĢlemlerine karĢı yargı yolu açıktır" amir hükmüne de aykırılık teĢkil edeceği gerekçesi ile  

idarenin bu yöndeki itirazına itibar edilmeyerek iĢin esasına geçildi.” Gerekçesi ile karĢılanmıĢtır. Bu 

karar Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesince verilen 08.11.2012 gün ve E:2012/14608 K:2012/18085 sayılı 

kararı ile onanmıĢtır. 
64

  DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 11.04.2013 gün ve E:2011/5800 K:2013/3297 sayılı kararı.  Kararda 

Ġzmir 1. Vergi Mahkemesi'nin 28.03.2011 tarih ve E:2010/1521, K:2011/451 sayılı süre ret kararı Ģu 

gerekçe ile bozulmuĢtur: “Dava dosyasının incelenmesinden, muris ... adına kayıtlı gayrimenkule iliĢkin 

olarak mirasçıları tarafından 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için ödenen emlak vergilerinden, söz 

konusu gayrimenkulün 3.derece doğal sit alanında kaldığı, bu sebeple kısıtlılık hükümleri uygulanmak 

suretiyle tahakkuk ettirilen toplam 94.000,18.-TL verginin 1/10'u aĢan kısmı olan 84.600,16 TL.'nin iptali 

ve iadesi istemiyle 4.6.2010 tarihinde Balçova Belediyesi Gelir Müdürlüğüne yapılan baĢvurunun reddine 

dair iĢlemin davacıya 13.7.2010 tarihinde tebliği üzerine 6.9.2010 tarihinde aynı istemle bakılmakta olan 

davanın açıldığı anlaĢılmaktadır. 

 Olayda, her ne kadar davacılar tarafından iĢtirak halinde malik oldukları taĢınmaza iliĢkin olarak 2005-

2009 yılları için tahakkuk ettirilen ve ihtirazi kayıtla ödenen emlak verginin kısıtlılık hükümlerine göre 

1/10'u aĢan kısmının  iptali ve iadesi istemiyle dava açılmıĢ ise de; davacıların dava açma yoluna 

gitmeden önce aynı taleple davalı idareye baĢvurduğu, bu baĢvurunun 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

116. ve müteakip maddelerine uygun bulunmadığından bahisle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan 

davanın açıldığı, dava dilekçesinde de düzeltme baĢvurusundan bahsedildiği, bu anlamda davacıların 

gerçek iradelerinin aslında vergi hatası kapsamında yapılan düzeltme baĢvurusunun reddine yönelik 

iĢlemin iptaline iliĢkin olduğu anlaĢıldığından, uyuĢmazlığın düzeltme-Ģikayet müessesesi çerçevesinde ele 

alınması gerekmektedir. 

 Vergi Usul Kanununun yukarıda sözü edilen hükümleri uyarınca, vergi mahkemesinde dava açma 

süresinin geçirilmesinden sonra yapılan düzeltme baĢvurusunun reddedilmesi durumunda Ģikayet yoluyla 

belediye baĢkanlığına baĢvurulması ve ancak baĢkanlığın olumsuz yanıtı üzerine bu iĢlemin iptali 

istemiyle dava açılması mümkün olduğundan, belediye baĢkanlığına baĢvurulmadan açılan davada, Vergi 

Mahkemesince merciine tevdi kararı verilmesi gerekirken, davanın süre aĢımı yönünden reddedilmesinde 

hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”  
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baĢvurusunun yapılması Ģayet bu baĢvuru da reddolursa bu ret iĢlemine karĢı idari davasını 

açması gerekmektedir
65

. 

1.1.3.3. Gümrük Kanunundan Kaynaklı Oluşması Muhtemel İdari Merci 

Tecavüzü 

4458 sayılı Gümrük Kanununda gümrük idaresi ile gümrük yükümlüsü arasında 

ortaya çıkan ve gümrük vergileri ya da gümrük yükümlülüğüne iliĢkin idari uyuĢmazlıklar 

da yargısal açıdan vergi mahkemelerince çözüme kavuĢturulmaktadır. Bununla birlikte bu 
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  Bu hususta verilmiĢ Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin27.12.2012 gün ve E.2012/1991 K:2012/3531 sayılı 

kararının ilgili kısımları Ģöyledir: “Dava dosyasının incelenmesinden; yaptırım indirimi hakkı bulunan  

davacı Ģirket adına 2010 yılı için 22.04.2011 gün ve 2011...68 sayılı tahakkuk fiĢi ile yapılan 

vergilendirmenin, Anaysa Mahkemesinin 09.02.2012 gün ve E:2010/93 K:2012/9 sayılı kararı uyarınca 

oluĢan hukuki duruma göre iade edilmesi için yapılan Anadolu Kurumlar Vergi dairesi Müdürlüğüne 

yapılan baĢvurunun reddine iliĢkin iĢlemin tebliğinden sonra  anılan iĢlemin iptali istemiyle bakılan 

davanın açıldığı anlaĢılmıĢtır. 

 Davacının idareye yaptığı baĢvuru dilekçesinin incelenmesinden; 2010 yılında beyanı üzerine tahakkuk 

edip ödenen kurumlar vergisinin Anaysa Mahkemesinin anılan kararı uyarınca sebepsiz hale geldiği iddia 

edilerek yapılan tahakkukun düzeltilmesi ve ödenen meblağın iadesi istendiğinden, ortada 213 sayılı 

Kanunun 116-126. maddeleri arasında düzenlenen düzeltme ve Ģikayet baĢvurusunun varlığının kabulü 

gerekir.  

 Bu kapsamda, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte 

incelenmesinden; 16.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5345 sayılı Kanunun 33. maddesine 5615 sayılı 

Kanunun 17. maddesi ile eklenen ve 8.03.2007'den beri yürürlükte olan hükme göre artık diğer 

mevzuattaki Maliye Bakanlığı'na olan atıflar Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı'na yapılmıĢ sayılacağından; 213 

sayılı Kanunda düzeltme baĢvurusu ile Ģikayet baĢvurusu arasında belirli bir zaman kısıtı da ön 

görülmediğinden, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünce reddedilen düzeltme baĢvurusunun 

Ģikayet merci olarak incelemeye yetkili devlet organı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı olduğu bu nedenle bu 

makam tarafından Ģikayet incelemesi yapılmadan davanın incelenme olanağı bulunmadığı, bu nedenle 

dilekçe ve eklerinin anılan idareye gönderilmesi gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunun 15/1-e maddesi uyarınca dava dilekçesinin Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı'na tevdiine; aĢağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 

davacıdan 21,15 TL maktu karar harcı alınmasına artan posta ücretinin kararın kesinleĢmesinden sonra 

davacıya iadesine, iĢbu karara karĢı kararın tebliğini izleyen günden baĢlamak üzere DanıĢtay nezdinde 

temyiz yolu açık olmak üzere 27/12/2012 gününde oybirliğiyle  karar verildi 

 Aynı Ģekilde DanıĢtay Yedinci Dairesinin 22.10.2013 gün ve E:2009/7711 K:2013/5433 sayılı kararının 

gerekçe kısmı Ģöyledir: “Dosyanın incelenmesinden; davacı adına ikmalen tarh edilen vergilere ait 

ihbarnamenin tebliği üzerine, vergilerin dava konusu edilmeyip,  4811 sayılı yasadan yaralanılmak üzere 

baĢvuruda bulunulduğu, talebin 28.12.2007 tarih ve 23603 sayılı iĢlemle  kabul edilerek, 181.811.- Türk 

lirası vergi aslı ile 3.424.- Türk lirası TEFE tutarında faiz ve ayrıca dava konusu gecikme faizinin 

hesaplandığı, anılan tutarlara iliĢkin olarak tebliğ edilen tahakkuk fiĢinde yer alan gecikme faizinin 

kaldırılması istemiyle 23.1.2008 günlü dilekçeyle Vergi Dairesi Müdürlüğüne baĢvurulduğu, istemin 

1.2.2008 gün ve 2469 sayılı  iĢlem ile reddi üzerine, Maliye Bakanlığına Ģikayet baĢvurusunda 

bulunulmaksızın, anılan baĢvurunun reddine dair iĢlemin iptali istemiyle, Vergi Dairesi Müdürlüğüne 

karĢı iĢbu davanın açıldığı anlaĢılmıĢtır. 

 Bu itibarla, dava dilekçesi ve eklerinin, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 15'inci maddesinin 

1'inci fıkrasının (e) bendi uyarınca, adı geçen Bakanlığa (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) gönderilmesi 

gerekirken; Vergi Mahkemesince uyuĢmazlığın esasının incelenmesi  suretiyle verilen kararda isabet 

bulunmamıĢtır. 

 Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulüne, mahkeme kararının bozulmasına, bozma kararı üzerine 

Mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından, bu 

konuda ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına,   22.10.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.”  
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Kanun uyarınca da bazı idari baĢvurular yapmak mümkündür. Bunlar çalıĢmanın birinci 

bölümünde ifade edilen kiĢinin hakkında bir idari karar tesis edilmesi talebine iliĢkin 6. 

madde baĢvurusu ile kanunen ödenmemeleri ve tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde 

ödenmiĢ ve tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin geri verilmesine iliĢkin 211. madde 

baĢvurusu ve gümrük mevzuatından kaynaklı yapılan vergilendirme iĢlemleri için yapılan 

242. madde baĢvurusudur. 

Ancak ifade edilmedir ki söz konusu 6 ve 211. maddelerine göre yapılacak idari 

baĢvurular üzerine tesis edilecek ret iĢlemlerine karĢı veya idarenin vergilendirme ve 

cezalarına karĢı 242. maddede düzenlenen idari itiraz baĢvurusu yapılması gerekmektedir. 

Zira 242. maddenin 1. fıkrasında ifade edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlar 

için 5911 sayılı Kanunun 64. maddesi ile değiĢtirilmesinden sonra, maddenin 4. fıkrası 

hükmü uyarınca itiraza tabi tutulan gümrük iĢlemleri için artık zorunlu bir itiraz yolu söz 

konudur. Anılan maddenin 4. fıkrasında yer alan “Ġtirazın reddi kararlarına karĢı iĢlemin 

yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine baĢvurulabilir.” hükmü nedeniyle; gümrük 

vergileri, cezalar ve idari kararlar için itiraz baĢvurusu zorunludur.  

Öyle ki itiraza tabi iĢlemlere karĢı açılan davalar itiraz üzerine verilen kararlardan 

sonra açılacağı açıkça düzenlenmiĢtir
66

.  Dolayısıyla Kanunda belirtilen itiraza tabi 

iĢlemler için idari ve yargısal anlamda seçimlik bir haktan söz edilemez. Bu nedenle 

kiĢinin zorunlu olan idari itiraz baĢvurusunu yapmadan davasını açması halinde idari merci 

tecavüzü oluĢmaktadır
67

. 
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  Konuyla ilgili bkz. Saygılıoğu - Gerçek, a.g.e.,, s.246-247 
67

  Konuyla ilgili olarak DanıĢtay Yedinci Dairesinin 23.09.2013 gün ve E:2009/2223 K:2013/4253 sayılı 

kararı: “Gümrük Kanununun 242'nci maddesinin sözü edilen hükümlerine göre, idari davaya konu 

olabilecek iĢlem, tahakkuk iĢlemi değil; söz konusu iĢleme karĢı, öngörülen usule göre yapılacak itiraz 

üzerine, yine aynı maddede yazılı merci tarafından tesis edilecek olumsuz iĢlem olduğundan, itiraz 

baĢvurusu, yargı yerlerine baĢvurulmadan önce ilgililerce tüketilmesi gereken zorunlu nitelikteki baĢvuru 

yoludur. Bu yol tüketilmeden dava açılması halinde, bu durumun idari yargı yerlerince kendiliklerinden 

nazara alınması, dava dosyasının, 2577 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi 

hükmü uyarınca merciine tevdi edilmesi Ġdari Yargılama Hukukunun gereklerindendir.  

 Olayda, 18.9.2007 tarihinde tebliğ edilen tahakkuk iĢlemine karĢı, ilgili gümrük baĢmüdürlüğüne itiraz 

yoluna gidilmeksizin, 4458 sayılı Kanunun 242'nci maddesinin yukarıda bahsi geçen 3'üncü fıkrasında 

öngörülen yedi günlük itiraz süresi içerisinde ve 21.9.2007 tarihinde açılan davada, Mahkemece 

dilekçenin merciine tevdine karar verilmesi gerekirken, uyuĢmazlığın esasının incelenmesi suretiyle 

tahakkuk iĢleminin iptali yolunda verilen kararda isabet görülmemiĢtir. 

 Açıklanan nedenlerle,  temyiz isteminin kabulüne ve mahkeme kararının  bozulmasına, bozma kararı 

üzerine, Mahkemece, yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına 

alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, 23.9.2013 gününde oybirliği ile 

karar verildi.”  
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1.1.3.4. İdari Yargılama Usulü Kanunundan Kaynaklı Oluşması Muhtemel İdari 

Merci Tecavüzü 

Ülkemizde genel bir idari usul yasası henüz bulunmamaktadır. Ancak kendisi 

esasında yargılama usulü kanunu olan ĠYUK‟ta idari süreçler ve idari baĢvurulara iliĢkin 

hükümler yer almaktadır. Bunlar söz konusu Kanunun 10, 11 ve 13. maddelerinde 

düzenlenmiĢ bulunan idari baĢvurulardır. 

Bu baĢvurulardan ĠYUK 10. madde baĢvurusu, kiĢinin idareden kendisi hakkında 

iĢlem tesis etmesini içeren bir baĢvurudur ve tamamen kiĢinin iradesine bağlıdır. Yani kiĢi 

isterse bu baĢvuruyu yapacaktır. Bu istek mevcut haliyle sessiz ve durağan olan idarenin 

kendi hak menfaati için harekete geçirilmesi amacına matuftur. ĠYUK 11. madde baĢvurusu 

ise kendisi hakkında ve kendi talebi olmaksızın iĢlem tesis eden idarenin o iĢlemi 

nedeniyle menfaati veya hakkında meydana gelen olumsuz etkinin bertaraf edilmesi için 

Kanunda belirtilen belirli koĢullarda yaptığı ve uyuĢmazlığın idari aĢamada çözümüne 

yönelik bir baĢvurudur
68

. Bu baĢvuru seçimlik olduğundan ĠYUK‟un 11. madde 

uygulanmasından ötürü merci tecavüzünün oluĢması teorik olarak mümkün değildir. 
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 DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 24.01.2013 gün ve E:2010/2442 K:2012/4361 sayılı kararıyla, ödeme emrine 

karĢı açılan davada ĠYUK‟un 11. Madde baĢvurusunun iĢletilemeyeceği gerekçesi ile verilen Adana 1. 

Vergi Mahkemesinin 22.01.2010 gün ve E:2010/99 K:2010/53 sayılı kararı oy çokluğu ile onamıĢtır. Bu 

karara yazılan azlık oyu ise ĠYUK‟un 11. madde baĢvurusunun hukuki mahiyetini özetler niteliktedir. 

Azlık oyunun ilgili kısmı Ģöyledir: “Ġdari Yargılama Usulü Kanununun "Üst Makamlara BaĢvurma" 

baĢlıklı 11'inci maddesinde ise, ilgililer tarafından, idari dava açılmadan önce, idari iĢlemin kaldırılması, 

geri alınması, değiĢtirilmesi veya yeni bir iĢlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa iĢlemi 

yapmıĢ olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu baĢvurmanın iĢlemeye baĢlamıĢ 

olan idari dava açma süresini durduracağı, altmıĢ gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiĢ 

sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiĢ sayılması halinde dava açma süresinin yeniden iĢlemeye 

baĢlayacağı ve baĢvurma tarihine kadar geçmiĢ sürenin de hesaba katılacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

Sözü edilen maddenin 4'üncü fıkrasında yer alan "Bu madde hükümleri, vergi, resim ve harçlarla benzeri 

mali yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsilinden ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuĢmazlıklarda 

uygulanmaz" hükmü 18.6.1994 gün ve 21964 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan 4001 sayılı Kanunun 

6'ncı maddesi ile 18.6.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

 4001 sayılı Kanunun anılan 6'ncı maddesinin gerekçesinde, vergi, resim ve harçlarla benzeri mali 

yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsili ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuĢmazlıklarda, idari 

davaya konu olacak iĢlemlere karĢı mevcut hükümlere göre dava açılmadan önce idari makamlara 

baĢvurulmasının mümkün bulunmadığı, baĢvuru yapılması dava süresini durdurmadığı için daha sonra 

açılan davaların süreden reddedildiği, bu sebeple  çoğu zaman hak kayıplarına neden olunduğu, gerek bu 

gibi haksızlıkların ortadan kaldırılması ve gerekse dava yoluna baĢvurulmadan idareye yapılacak 

baĢvuru yoluyla uyuĢmazlıkların çözümlenmesinin sağlanmasının, dava sayısını azaltma yönünden 

yapacağı olumlu etki göz önüne alınarak, söz konusu fıkranın yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiĢtir. 

 Buna göre; 2577 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin 4'üncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıyla güdülen 

amacın, tıpkı diğer idari iĢlemlerde olduğu gibi, tarh, tahakkuk ve tahsil iĢlemleriyle karĢılaĢan 

yükümlülere, bu iĢlemlerin kaldırılması, geri alınması, değiĢtirilmesi veya yeni bir iĢlem yapılması için 

dava açma süresi içinde idareye baĢvuru yolunu açmak, bu baĢvuru ile dava açma süresini durdurmak ve 

böylece uyuĢmazlıkların, dava aĢamasına gelmeden, idari süreç içerisinde yeniden incelenip halledilmesi 

olduğu anlaĢılmaktadır. 
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ĠYUK‟un 13. madde baĢvurusunda ise ortada bir idari iĢlem bulunmamaktadır
69

. Bu 

baĢvurudaki en temel fark idarenin eylemi ile kiĢinin hukukunda menfi sonuçlar yaratması 

ve bir hakkın ihlaline sebep olmasıdır. Böyle bir durumda kiĢi, ĠYUK 13/1. madde 

uyarınca bildirim veya ıttıla üzerine öğrendiği söz konusu ihlale sebep ola idari eylemden 

ötürü bir yıl veya her halde beĢ yıl içinde idareye baĢvurarak haklarının yerine 

getirilmesini istemesi gerekir. Ġdari dava ancak bu istek reddedilirse idari dava 

açabilecektir. 

Ġdari eylem, idarenin asli görevlerinden kamu hizmetlerini yerine getirirken, idare 

ajanlarının yapmıĢ olduğu bir hareket,  bir tutum, bir olay ya da ortada herhangi bir iĢlem 

olmadan yapılan iĢ, ameliye, hareket ve çalıĢmalar yani hukuk aleminde yenilik yaratan 

irade, tutum ve davranıĢlar olarak tanımlanmaktadır.
70

 Bununla birlikte idarenin dili diye 

tabir edebileceğimiz iĢlemlerinin dıĢında (ki buna zımni ret iĢlemlerini dâhil etmek gerekir) 

kalan ve fiiliyatta bir karĢılığı olan tüm tutum ve davranıĢları olarak da tanımlanabilir. 

Böylece idarenin Anayasa‟dan kaynaklı yargısal sorumluluğu daha etkin bir Ģekilde anlam 

bulacaktır. 

Gözübüyük ve Tan‟a göre de ĠYUK‟ta yer alan idari eylem kavramını dar 

yorumlamamak gerekir. Bir idari iĢlem ya da bir idari sözleĢmenin uygulanması 

                                                                                                                                                                                
 Sözü edilen hukuki durum karĢısında; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

uyarınca düzenlenen ödeme emirlerinin iptali için doğrudan dava açılabileceği gibi, anılan Kanunun 

11'inci maddesine göre, ödeme emirlerinin kaldırılması, geri alınması, değiĢtirilmesi veya yeni bir iĢlem 

yapılması üst makamdan, üst makam yoksa iĢlemi yapmıĢ olan makamdan, idari dava açma süresi içinde 

istenebilir. Belirtilen koĢullara uygun olarak yapılan baĢvurular üzerine tesis edilen olumsuz iĢlemlere 

karĢı ise, 2577 sayılı Kanunun 11'inci maddesinde öngörülen esaslara uyulmak Ģartıyla, idari yargı 

mercilerine müracaat edilebileceği tabiidir. 

    Olayda, dava konusu edilen ödeme emirlerine karĢı 11'nci maddeye uygun olarak yapılan baĢvuru ile 

duran ve yanıt verilmesiyle yeniden iĢlemeye baĢlayan dava açma süresi içerisinde açılan davada süre 

aĢımı bulunmadığından, mahkeme kararının bozulması gerektiği oyu ile Dairemiz kararına 

katılmıyorum” Benzer görüĢ ve açıklamalar için bkz. Osman Sarıaslan, “Vergisel ĠĢlemlerde Ġdari 

Yargılama Usulü Kanunun 11. Maddesinin Uygulanabilirliği Üzerine”, Vergi Dünyası, Y., 32, S. 383 

Temmuz 2013,  s. 106.  
69

  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 13. Maddesi:  “1. Ġdari eylemlerden hakları ihlal edilmiĢ 

olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya baĢka suretle öğrendikleri 

tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beĢ yıl içinde ilgili idareye baĢvurarak 

haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu 

konudaki iĢlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmıĢ gün içinde cevap verilmediği 

takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. 

     2. Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi 

halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye baĢvurma 

Ģartı aranmaz.” 
70

  Selami Demirkol, “Ġdare Hukukunda Ġdari Eylemler Olgusu”, SayıĢtay Dergisi, Y. 2001, S. 40, Ocak-

Mart 2001, http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der40m5.pdf, s.2, (10.09.2013)  

http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der40m5.pdf,%20s.2
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durumunda olmayan, idarenin her türlü faaliyetlerinden yahut hareketsiz kalmasından, 

araçlarından, hayvanlarından veya taĢınır veya taĢınmaz mallarından veya tesislerinden 

doğan zararları idari eylem kavramı içinde düĢünmek gerekir.  Ġdari eylem Ģayet dar 

yorumlanırsa idarenin verdiği birçok zararın tam yargı davasının dıĢında yani kiĢinin 

uğradığı zararın tazmin edilememe tehlikesiyle karĢı karĢıya kalınabilir
71

. 

Bu Ģekliyle ortaya konulan idari bir idari eylemden ötürü kiĢini bir zararı oluĢmuĢ 

ise bunun tazmini mümkün olmakla beraber bunun için ilk önce idareye baĢvurulması 

gerekmektedir. Bu baĢvurunun reddedilmesi halinde idari dava açılmalıdır. Uygulamada 

idareye yapılan bu baĢvuruya ön karar denilmektedir
72

.  

Görüldüğü üzere ĠYUK‟un 13. maddesi uyarınca açılacak tam yargı davaları için 

idari baĢvuru zorunludur. Bu baĢvuru yapılmaksızın yani ön karar olmadan açılan davada 

idari merci tecavüzü söz konusu olur. Vergi mahkemesinin görevine giren bir ĠYUK 13. 

madde uygulaması pratikte pek karĢılaĢılan bir durum değildir. Ancak idarenin hareketsiz 

kalma durumu da bir idari eylem olduğundan bir mükellef hakkında mükellefin lehine olan 

bir iĢlemin idare tarafından hareketsiz kalınması suretiyle yapılmaması nedeniyle 

oluĢabilecek zararlardan dolayı ĠYUK 13. madde uyarınca vergi mahkemesinde tam yargı 

davası açılabilir. Ancak ifade edildiği gibi bunun için evvela idareye baĢvurularak ön karar 

alınması gerekir. Ön karar olmadan açılan davada mahkeme tarafından mercine tevdi 

kararı verilecektir
73

. 

                                                           
71

  Gözübüyük - Tan, a.g.e.,, s. 651 
72

  Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Karavelioğlu a.g.e.,, Cilt 1, s. 687 
73

  Ġstanbul 5. Vergi Mahkemesince verilen 22.06.2009 gün ve E:2009/1634 K:2009/2108 sayılı kararı. 

Kararda: “2577 sayılı Kanunun 13.maddesinde; "Ġdari eylemlerden hakları ihlal edilmiĢ olanların idari 

dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya baĢka suretle öğrendikleri tarihten itibaren 

bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beĢ yıl içinde ilgili idareye baĢvurarak haklarının yerine 

getirilmesini istemeleri gerekir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki iĢlemin 

tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmıĢ gün içinde cevap verilmediği takdirde bu 

sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabilir." hükmü yer almıĢ, aynı Kanun'un 15/1-

e maddesinde; 14. maddenin 3/b bendine aykırılık halinde dava dilekçesinin görevli idare merciine 

tevdiine karar verileceği öngörülmüĢtür. 

 Yukarda anılan maddeye göre, idari eylemlerden hakları ihlal eden kiĢilerin, dava açmadan önce ilgili 

idareye baĢvurmaları ve idareden "ön karar" almaları zorunludur. Dolayısıyla, uğranılan zararın 

öncelikle ilgili idareden istenilmesi yönünde bir baĢvuruda bulunulması akabinde, ilgili idare tarafından 

bu yöndeki istemin  zımnen yada açıkça reddi üzerine dava açılması gerekli ve zorunlu bulunmaktadır.  

 Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından zararının giderilmesi istemiyle davalı idareye herhangi bir 

bir baĢvuruda bulunulmadığı, idari eylemler nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi amacıyla vergi 

mahkemesi nezdinde bir tazminat davası açılabilmesi için gereken önkararın tesis ettirilmediği 

anlaĢılmaktadır.  

 Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Kanunun 15/1-e maddesi uyarınca dava dilekçesinin Zeytinburnu Vergi 

Dairesi Müdürlüğü'ne tevdiine, aĢağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde 
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1.1.4 Ehliyet 

1.1.4.1. Genel Olarak 

Vergi mahkemelerinde ve diğer idari yarı mercilerinde dava dilekçesi ehliyet 

yönünden de ilk incelemeye tabi tutulmaktadır. Ehliyet incelemesi bir idari davada davacı 

tarafa iliĢkin olarak davacının yetkinliğinin incelenmesini içermektedir. Diğer bir ifadeyle 

idari yargıda davacı olabilme yeteneği “ehliyet” kavramı ile ifade edilmekte
74

 ve 2577 

sayılı Kanunun 14/3-c maddesiyle de yine bu kavramla ifade edilmektedir.  

Ancak ilk önce ifade etmek gerekir ki bir gerçek ya da tüzel kiĢinin sadece idari 

yargıda değil diğer yargı kolları dâhil olmak üzere hukuk aleminde, pozitif yada negatif 

sonuç doğurabilecek iĢlemler yapabilmesi için ehliyetli olması gerekmektedir. Ehliyet ise 

hukuk dilinde, kiĢilik sahibi süjelerin haklardan yararlanma, hakları kullanma, bir kısım 

borç ve yükümlülükler altına girme; cezai durumlardan sorumlu olma, sorumlu tutulma 

olarak tanımlanmaktadır
75

. 

Bununla birlikte idari yargıda davacıya iliĢkin incelemeyi içeren ehliyet iki aĢamalı 

olarak incelenmektedir. Ġlk aĢamada kiĢi, medeni haklardan yaralanabilmesi ve bunların 

kullanabilmesini içeren objektif ehliyete sahip olup olmadığı yönünden incelenmektedir. 

Ġkinci aĢamada ise objektif ehliyete sahip olan kiĢinin idari dava açma ehliyetine sahip 

olup olmadığı, yani kiĢi ile dava konusu edilmek istenen idari iĢlem ve/veya taleple 

arasındaki hukuki iliĢkinin varlığının ĠYUK hükümlerine göre belirlendiği sübjektif 

ehliyete sahip olup olmadığı incelemektedir
76

.  

Ġdari yargıda dava açılması bir yönüyle bir hakkın kullanılması olduğu gibi bir 

yönüyle de bir hakkın muhtel olması ve/veya bir menfaatin ihlaline bağlıdır. Ġdari 

yargıdaki dava türlerinin düzenlendiği 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 2. 

maddesinin 1. fıkrasının  „a‟ bendinde, idarî iĢlemler hakkında yetki, Ģekil, sebep, konu ve 

maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri 

                                                                                                                                                                                
bırakılmasına, artan posta ücretinin, peĢin alınan karar ve tamamlama harcının istemi halinde davacıya 

iadesine, davacıdan 15,60 TL karar harcı alınmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün 

içinde Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesi  nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 22/06/2009 gününde  karar 

verildi.” 
74

  Firuzan Ġkincioğulları, “Ġdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti”, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı Ġle Ġlgili 

Ġncelemeler 1-3, DanıĢtay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, BaĢbakanlık Basımevi, Ankara, 1980, s. 

137 
75

  ġafak, a.g.e.,, s. 120; Yılmaz, a.g.e., s. 198 
76

   Ünal Demirci, “Ġdari Yargıda Dava Dilekçesi -2”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 21, S. 485, 1 Nisan 

2007, s. 147. 
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ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları hükmünde yer alan “menfaatleri ihlal 

edilenler” ibaresi ve „b‟ bendindeki, idari eylem ve iĢlemlerden dolayı kiĢisel hakları 

doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, hükmünde yer alan  “kiĢisel 

hakları doğrudan muhtel olanlar”  ibare aynı zamanda ehliyet incelemesinin de ana 

hatlarını belirlemektedir. Bu genel çerçeve ekseninde kiĢi ile mevcut idari ihtilaf arasındaki 

somut bağ kurulmaktadır. 

Konunun daha net ifade edilebilmesi için anılan hükümlerde geçen hak ve menfaat 

kavramlarının anlam ve kapsamları ortaya konulduktan sonra medeni hukuk hükümlerine 

göre ehliyet ile konuyla ilgili vergi ehliyeti ile dava ehliyetinin ayrı ayrı incelenmesi yararlı 

olacaktır.  

1.1.4.2. Hak ve Menfaat Kavramı 

Hak kavramını açıklamak için literatürde çeĢitli görüĢler bulunmaktadır
77

. Ancak 

hak kavramı üzerinde yapılacak teorik inceleme çalıĢmanın kapsamı dıĢında kalacağından 

biz bilinen en kabul görmüĢ tanımından hareketle bir inceleme yapacağız. Hak, hukuken 

korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir
78

. Hukuken 

korunan menfaatlerin çeĢitli olması çeĢitli hakların varlığını ifade etmektedir. Haklar 

konularına ve sahibine sağladığı yetkiye göre çeĢitli adlarla anılırlar. Örneğin kiĢilik hakkı, 

mülkiyet hakkı, intifa hakkı, alacak hakkı, Ģufa hakkı, velayet hakkı gibi.  

Dolayısıyla hak en yalın tanımıyla hukuk kuralları tarafından tanınan ve korunan 

menfaattir. Menfaat ise kiĢinin lehine olan her durumdur. Her hak bir menfaatken her 

menfaat bir hak değildir. Bir menfaatin hakka dönüĢmesi ancak pozitif hukuk kurallarının 

buna iliĢkin hüküm vazetmesiyle mümkündür
79

. 

Ġfade edildiği üzere menfaat hakka göre çok daha geniĢ bir kavramdır. Ġdarenin 

hukuka uygunluk denetiminde en etkin yol olan iptal davasının açılabilmesi için kiĢilerde 

aranan Ģartın hakkın değil de menfaatin ihlal edilmiĢ olması ise tesadüf değildir. Böylece 

Anayasal olarak kanuni idare ilkesi ekseninde iĢlem yapmak durumunda olan idarenin 

iĢlemlerinin hukuka uygunluk denetimi daha geniĢ bir yelpazede yapılırken, bir yandan da 

                                                           
77

  Bu görüĢler için bkz. M. Kemal Oğuzman, Medeni Hukuk Dersleri, 7b., Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 1994, s. 

79  
78

  Oğuzman, a.g.e.,, s.78 
79

  Benzer tanımlama için bkz. R.Cengiz Derdiman, Hukuk BaĢlangıcı, Alfa Aktüel, Bursa, 2009, s. 107-

111 
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idarenin her türlü iĢlemine karĢı daha etkin bir hukuksal korunma alanı 

oluĢturulmaktadır
80

. 

1.1.4.3. Türk Medeni Kanununa Göre Ehliyet 

Ehliyet kavramı Türk Medeni Kanunun “KiĢiler Hukuku” baĢlıklı birinci kitabının 

birinci kısmında gerçek kiĢiler; ikinci kısmında da tüzel kiĢiler olmak üzere hak ve fiil 

ehliyeti olmak üzere iki Ģekilde düzenlenmiĢtir. Ehliyet olgusu gerçek ve tüzel kiĢilerde 

farklı gerçekleĢeceğinden Kanunda ayrı ayrı düzenlenmiĢtir. 

Ġlk olarak, TMK‟ya göre gerçek kiĢilerde de tüzel kiĢilerde de ehliyet, hak ve fiil 

ehliyeti olmak üzere ehliyet iki türlüdür.  

1.1.4.3.1 Hak Ehliyeti 

Hak ehliyeti, (medeni haklardan yararlanma ehliyeti) hak ve borç sahibi olabilme, 

yani hakların ve borçların süjesi olabilme iktidarıdır. Hak ehliyeti pasiftir. Yani bir kiĢinin 

hak ehliyetine sahip olabilmesi için bir iĢlem yapmasına, bir irade açıklamasında 

bulunmasına gerek yoktur. Gerçek kiĢiler bakımından sadece doğmuĢ olmak hak ehliyetini 

kazanmak için gerekli ve yeterlidir. Hatta sağ doğmak Ģartıyla cenin dahi hak ehliyetine 

sahiptir. Tüzel kiĢilerde ise ehliyet bunların Kanunun aradığı anlamda kurulmuĢ olmasıyla 

baĢlar
81

.  

Kanunun 8. maddesindeki hükme göre her insanın hak ehliyeti bulunmaktadır ve 

bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eĢittirler. 

Bu madde hükmüne göre hak ehliyetinin iki temel ilkesi ortaya çıkmaktadır. Hak 

ehliyetinin herkese tanınmıĢ olması nedeniyle genellik ilkesi; herkesin aynı kapsamda hak 

ehliyetine sahip olması ise eĢitlik ilkesi ile ifade edilir
82

. 

Bununla birlikte genellik ve eĢitlik ilkeleri, sadece medeni haklar bakımından söz 

konusudur. Kamu hakları diye ifade edilen haklardan yararlanmak için durum farklılık arz 

etmektedir. Örneğin seçme ve seçilme hakları, memur olma hakkı gibi haklardan herkes 

                                                           
80

  Türk Ġdare Hukukunda Kanuni Ġdare ilkesi hakkında daha geniĢ bilgi için bkz. Emre Akbulut, Türk Ġdare 

Hukukunda Kanuni Ġdare Ġlkesi, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2013, ss. 14-17 vd. 
81

  Turgut Akıntürk, Medeni Hukuk, 10b., Beta Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 116  
82

  Bilge Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları,36b., Turhan Kitabevi, Ankara, 2012 s. 235; 

Akıntürk, a.g.e., s. 117 
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yararlanamaz. Bu haklardan yararlanmak için baĢta Türk vatandaĢı olmak üzere kanunların 

öngördüğü diğer koĢulları da taĢımak gerekir
83

. 

1.1.4.3.2. Fiil Ehliyeti 

Fiil ehliyeti ( medeni hakları kullanma ehliyeti), bir kimsenin bizzat kendi fiil ve 

iĢlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır
84

. Fil ehliyeti 

TMK‟da 9. maddede fiil ehliyetine sahip olan kimsenin, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve 

borç altına girebileceği Ģeklinde ifade edilmiĢtir.  

Fiil ehliyeti, davranıĢların sonuçlarını idrak eden olaylar hakkında bilgi sahibi 

olduktan sonra, iradesiyle serbestçe karar veren ve verdiği karara uygun olarak davranan 

veya böyle davrandığı kabul edilen makul kiĢilere tanınan ehliyettir
85

. 

Fiil ehliyeti hak ehliyetinin aksine kiĢinin davranıĢına hüküm ve sonuç bağladığı 

için aktif bir ehliyettir. Hak ehliyeti herkese eĢit olarak tanındığı halde fiil ehliyeti kiĢi 

davranıĢına bağlı olduğundan kiĢilere eĢit olarak tanınmamıĢtır
86

. Bu farklılıklar nedeniyle 

fiil ehliyetine sahip olabilmek için TMK‟da çeĢitli koĢulların varlığı aranmaktadır. Bu 

koĢullar ise TMK‟nın 10 ve 14. maddelerinde düzenlenmiĢtir. TMK‟nın 10 maddesinde 

düzenlenen, “Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kiĢinin fiil ehliyeti 

vardır.” hükmü ile 14. maddesinde düzenlenen, “Ayırt etme gücü bulunmayanların, 

küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.” hükümlerine göre fiil ehliyetinin koĢulları 

belirlenmiĢtir.  

Dolayısıyla fiil ehliyetinin ikisi olumlu biri olumsuz olmak üzere üç koĢulu 

bulunmaktadır. Olumlu iki koĢulun ilki: KiĢinin ayırt etme gücüne sahip olmasıdır. BaĢka 

bir ifadeyle temyiz kudretinin bulunmasıdır. Ayırt etme gücüne sahip olmak ise TMK‟nın 

13. maddesinde, yaĢının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoĢluk 

ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden 

yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır.  
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  Akıntürk, a.g.e.,, s. 118 
84

  Akıntürk, a.g.e.,, s. 118 
85

  Öztan, a.g.e.,, s. 240 
86

  Öztan, a.g.e., s. 240 
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Olumlu ikinci koĢul ise: Ergin (reĢit) olmaktır. Buna göre bir kiĢinin fiil ehliyetine 

sahip olabilmesi için kanunun belirlediği yaĢ sınırını aĢmasına ergin olmak denir
87

. 

TMK‟nın 11/1. maddesine göre kiĢinin erginliği onsekiz yaĢının doldurulması ile 

baĢlamaktadır. Maddenin ikinci fıkrası da evlenmenin kiĢiyi ergin kılacağını düzenlemiĢtir. 

Böylece gerçek kiĢi onsekiz yaĢını doldurmuĢ olmakla veya evlenmekle ergin sıfatına haiz 

olmaktadır.  

Fiil ehliyetinin 3. koĢulu ise diğer iki koĢulda olduğu gibi bir durum yada sıfata 

sahip olmaktan ziyade bu durma ve sıfata sahip olmamayı içermektedir. O da kiĢinin kısıtlı 

olmamasıdır. TMK‟nın 14. maddesinde ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve 

kısıtlıların fiil ehliyeti olmadığı düzenlenmiĢtir. Ayırt etme gücüne sahip olmak ve ergin 

olmak zaten fiil ehliyeti için sahip olunması geren olumlu ilk iki koĢulken kısıtlı olmamak 

ise üçüncü koĢuldur. 

Kısıtlı olmak veya mahcur olmak, kısıtlanmıĢ, hacir altına alınmıĢ olmak demektir. 

Kısıtlanma ise, Kanunun belirttiği sebeplerden birinden ötürü bir gerçek kiĢinin fiil 

ehliyetinin mahkeme kararı ile sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması demektir. 

Kısıtlama sebepleri TMK‟nın 405-408 maddeleri arasında düzenlenmiĢtir. Bunlar akıl 

hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuĢturucu madde bağımlılığı, kötü 

yaĢam tarzı, kötü yönetim, bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya 

mahkûm olma ve istekte bulunma hallerdir
88

. 

Yukarıda belirtilen sebeplerin varlığı nedeniyle kısıtlanmıĢ ve kendisine vasi 

atanmıĢ olan kimse kısıtlı sayılır. Bu nedenle ayırt etme gücüne sahip ergin kiĢi kısıtlı 

değilse fiil ehliyetine sahiptir. Bu Ģartlardan birinin eksik olması halinde kiĢi medeni hukuk 

noktasında tam ehliyetli kabul edilmez. 

1.1.4.3.2.1. Fiil Ehliyetinin İçeriği 

Fiil ehliyeti, çok geniĢ bir kavram olmakla birlikte kiĢinin bizzat kendi fiilleri ile 

haklar ve borçlar yaratabilme iktidarı Ģeklinde kısaca ifade etmek mümkündür. KiĢinin bu 

iktidarının kullanılması noktasındaki fiilleri ise hukuka uygun iĢlemlerle olabileceği gibi 

hukuka aykırı fiillerle de olabilmektedir. Ayrıca kiĢinin davacı ve/veya davalı olabilmesi 

için de fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Dolayısıyla kiĢinin fiil ehliyetinin hukuk 

                                                           
87

  Akıntürk, a.g.e., s. 121 
88

  Akıntürk, a.g.e., s. 124 
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âlemindeki yansımaları üç Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Ġlki hukuki iĢlemleri yapabilme 

ehliyetiyken; ikincisi hukuka aykırı fiillerden (haksız fiillerden) sorumlu olma ehliyetidir. 

Üçüncüsü ise hukuki iĢlem ehliyeti içinde de yer alabilecek türden olan ancak ayrı bir fiil 

ehliyeti olarak incelenmesinde bizce de yarar görülen dava ehliyetidir
89

. Kısaca bunlara 

değinecek olursak. 

Ġlk olarak hukuki iĢlem ehliyeti; kiĢinin hukuki iĢlemler yapabilme, hukuki 

iĢlemlerle kendi lehine haklar ve aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır.  Hukuki iĢlem 

ise, hukuki bir sonuç elde etmek için yapılan irade açıklamasıdır. Tek taraflı veya çok 

taraflı yapılabilmektedir. Bu manada vesayet tek taraflı bir hukuki iĢlemken; sözleĢme çok 

taraflı bir hukuki iĢlemdir
90

. 

Ġkinci olarak hukuka aykırı fiillerden (haksız fillerden) sorumlu olma ehliyeti; Bir 

kimsenin hukuka aykırı filleriyle baĢkalarına vermiĢ olduğu zararları bizzat gidermekle 

yükümlü tutulabilme ehliyetidir
91

. 

Üçüncü ve son olarak dava ehliyeti; bir kiĢinin mahkemelerde davalı ve davacı 

sıfatıyla yemin, ikrar, sulh, feragat, kabul vs. gibi yargılama hukukuna iliĢkin iĢlemleri 

bizzat yapabilme iktidarıdır. Ancak dava ehliyetini, taraf ehliyeti ile karıĢtırmamak gerekir. 

Taraf ehliyeti, hak ehliyetine iliĢkin bir kavramdır ve bir kiĢinin davacı ve davalı sıfatına 

sahip olma ehliyetidir. Taraf ehliyeti, hak ehliyetinin içeriğine girdiği için herkesin taraf 

ehliyeti vardır
92

. Örneğin kısıtlı biri adına dava açılabilecektir. Bu davada kısıtlı kiĢi taraf 

ehliyetine sahipken dava ehliyetine sahip değildir. Bu nedenle davanın vasi aracılığıyla ve 

Kanunda belirtilen Ģartlara uygun bir biçimde açılması gerekir. Kısıtlı adına dava açan 

vasinin ise fiil ehliyeti olan dava ehliyetinin bulunması gerekir. Dolayısıyla olayda 

kısıtlanan kiĢi taraf ehliyetine sahipken dava ehliyetine sahip değildir. 

1.1.4.3.2.2. Fiil Ehliyetine Göre Kişiler 

Medeni hukukta ehliyetli olanlar ve olmayanlar diye keskin ve ikili bir ayrım 

yapma mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle fiil ehliyetine göre bütün gerçek kiĢilerin 

hukuki durumu benzerlik arz etmez. Zira ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan ve aynı 

                                                           
89

  Öztan, a.g.e., s. 241; Yazara göre dava ehliyeti ve davada taraf olma ehliyeti, maddi hukuk olmasa da usul 

hukukuna iliĢkindir ve hukuki iĢlemler genel çerçevesinin içindedir.  
90

  Akıntürk, a.g.e., s. 125 
91

  Akıntürk, a.g.e., s. 125 
92

  Akıntürk, a.g.e., s. 126 
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zamanda kısıtlı da bulunmayan kiĢinin durumu ile ayırt etme gücüne sahip olmayan bir 

kiĢinin durumu muhakkak aynı değildir. Ancak benzer Ģekilde ayırt etme gücüne sahip 

olmayan kiĢilerin hukuki durumu ile ayırt etme gücüne sahip fakat ergin olmayan veya 

kısıtlı olan kiĢilerin durumu da aynı değildir. Be nedenle gerçek kiĢiler fiil ehliyetinin 

koĢullarına sahip olup olmamaları bakımından dört kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar tam 

ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler, tam ehliyetsizler
93

. 

Tam ehliyetliler; fiil ehliyetine iliĢkin yukarıda ifade edilen koĢulların tümüne sahip 

olan kiĢilerdir. Tam ehliyetliler fiil ehliyetinin içeriğine giren bütün ehliyetlere sahiptirler. 

Sınırlı Ehliyetliler; Bu kiĢiler tam ehliyetli oldukları halde bazı nedenlerden ötürü 

ehliyetleri belli konularda az ya da çok sınırlandırılmıĢtır. Örneğin Tapuya aile konut Ģerhi 

düĢülen bir taĢınmaz eĢlerden birinin rızasını taĢımıyorsa satılamayacağında olduğu gibi
94

. 

Aynı Ģekilde kısıtlanmaları için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, korunmaları 

bakımından fiile ehliyetlerinin sınırlanması gerekli görülen ergin kiĢiler de sınırlı ehliyetli 

kabul edilir. Bu gibi kiĢilere TMK‟da sayılan önemli hukuki iĢlemlerde oyu alınmak üzere 

bir yasal danıĢman atanır
95

. 

Sınırlı ehliyetsizler; bu kiĢiler fiile ehliyetinin tüm Ģartlarına sahip olmayan 

kiĢilerdir. Bu ayrımda temel alınan ölçüt kiĢinin ayırt etme gücüne sahip olup olamadığıdır. 

KiĢi, Ģayet ayırt etme gücüne sahipse reĢit olmasa da (küçük de olsa) kısıtlı da olsa bazı 

durumlarda ehliyetli kabul edilmektedir. TMK‟nın 16. maddesinin 1. fıkrası ile ayırt etme 

gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi 

                                                           
93

  Akıntürk, a.g.e., s. 126 
94

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 194. maddesinin 1. fıkrası, “EĢlerden biri, diğer eĢin açık rızası 

bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleĢmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile 

konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” 
95

   4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 429. maddesi; “Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber 

korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kiĢiye aĢağıdaki iĢlerde 

görüĢü alınmak üzere bir yasal danıĢman atanır: 

   1. Dava açma ve sulh olma, 

    2. TaĢınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde baĢka bir ayni hak kurulması, 

    3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi, 

     4. Olağan yönetim sınırları dıĢında kalan yapı iĢleri, 

     5. Ödünç verme ve alma, 

     6. Ana parayı alma, 

     7. BağıĢlama, 

     8. Kambiyo taahhüdü altına girme, 

    9. Kefil olma. 

     Aynı koĢullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı 

saklı kalmak üzere kaldırılabilir. “ 
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iĢlemleriyle borç altına giremezler. Ancak karĢılıksız kazanmada ve kiĢiye sıkı sıkıya bağlı 

hakları kullanmada bu rıza aranmaz. Bununla birlikte maddenin 2. fıkrasında ise ayırt etme 

gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumlu oldukları düzenlenmiĢtir. Bu 

nedenle bu kiĢiler esasen ehliyetsiz olmakla beraber haksız fiil sorumluluğunda ehliyetli 

kabul edilirler. Bu kiĢilerin haksız fiillerinden sorumlu olmaları ve kendi baĢına da iĢlem 

yapabilmelerinden ötürü sadece bu sayılanlar yönünden dava ehliyetleri de bulunmaktadır  

Tam ehliyetsizler; bu kiĢilerin fiil ehliyetleri hiç yoktur. Fiil ehliyetinin 

olmamasının temel sebebi ise bunların fiil ehliyetinin en temel koĢulu olan ayırt etme 

gücünden yoksun olmalarıdır. TMK‟nın 15. maddesinde, kanunda gösterilen ayrık 

durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç 

doğurmayacağı hüküm altına alındığından, ayırt etme gücü olmayan bir kimse ne hukuki 

iĢlem yapabilme ne haksız fiillerden sorumlu olma ne de dava ehliyetine sahip değildir. 

1.1.4.3.3. Tüzel Kişilerde Ehliyet 

Türk Medeni Kanunun tüzel kiĢilerin hak ehliyetini düzenleyen 48. maddesinde yer 

alan tüzel kiĢiler, cins, yaĢ, hısımlık gibi yaradılıĢ gereği insana özgü niteliklere bağlı 

olanlar dıĢındaki bütün haklara ve borçlara ehil oldukları hüküm altına alınarak tüzel 

kiĢilerin hak ehliyetine sahip oldukları ifade edilmiĢtir. 

Aynı Ģekilde TMK‟nın 49. maddesi ile tüzel kiĢilerin fiil ehliyetine de sahip 

oldukları düzenlenmiĢtir. Buna göre tüzel kiĢiler, kanuna ve kuruluĢ belgelerine göre 

gerekli organlara sahip olmakla fiil ehliyetini kazanırlar.  

Fiil ehliyetinin kullanılması ise tüzel kiĢinin organları aracılığıyla mümkündür. 

TMK‟nın 50. maddesinde, tüzel kiĢinin iradesinin organları aracılığıyla açıklanacağı; 

organların, hukuki iĢlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kiĢiyi borç altına sokacağı ifade 

edilmiĢtir. Dolayısıyla tüzel kiĢiler yetkili organlarını oluĢturmadan hak kazandırıcı ve 

borçlandırıcı iĢlemler yapamazlar.  

 Ancak organların kusurlarından dolayı kiĢisel olarak sorumlu oldukları da 

maddenin 3. fıkrasında hüküm altına alınmıĢ ve böylece tüzel kiĢilerin haksız fiil 

sorumluluğu iki aĢamalı bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu sorumluluk iki yönlüdür. Ġlk olarak 
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tüzel kiĢinin üçüncü kiĢilere karĢı sorumluluğuyken ikinci olarak organların tüzel kiĢiye 

karĢı sorumluluğu olarak algılanmalıdır
96

. 

Tüzel kiĢiliğin fiil ehliyetinin sınırlanması ise TMK‟ya göre ancak tasfiye sürecine 

özgüdür. Kanunun 52. maddesine göre sadece sona eren tüzel kiĢinin kiĢiliği, ehliyeti tasfiye 

amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye sırasında da devam eder. Bunun haricinde insanlara 

özgü sınırlanma sebepleri tüzel kiĢiler için söz konusu değildir. Durum medeni haklar 

açısından bu olmakla birlikte kamu hukukuna iliĢkin bazı iĢlemlerle tüzel kiĢilerin fiil 

ehliyetlerinde harici sınırlamalar yapılabilmektedir. Örneğin bir tüzel kiĢinin kamu ihale 

mevzuatına göre ihalelere katılmaktan men edilmesi gibi. 

1.1.4.4. Vergi Usul Kanuna Göre Ehliyet: Vergi Ehliyeti 

Vergi ehliyeti kavramı Türk Vergi Hukuku‟nda VUK‟ta düzenlenmiĢtir. VUK‟un 

“Vergi Ehliyeti” baĢlıklı 9/1. maddesinde, madde baĢlığına bakıldığında, sanki medeni 

hukukta düzenlenene genel ehliyet kavramından farklı bir kavramın tanımı yapılacakmıĢ 

beklentisinin aksine yeni bir tanım ortaya konulmamaktadır
97

. Ancak “Mükellefiyet ve vergi 

sorumluluğu için kanuni ehliyet Ģart değildir.”  hükmü ile vergi hukukunda vergisel 

yükümlülüğün iki kavramı için kanuni ehliyetin aranmayacağı düzenleniĢtir. Buna göre bir 

vergi iliĢkisinde, bu iliĢkiye yükümlü ya da sorumlu sıfatıyla taraf olan kiĢinin (gerçek 

veya tüzel) medeni ehliyetinin tamamen veya kısmen yoksun olmasının, bu kiĢinin anılan 

sıfatla sorumlu tutulmasına engel teĢkil etmeyecektir. Dolayısıyla 213 sayılı Kanunun 9. 

maddesinin madde baĢlığı her ne kadar vergi ehliyeti ise de; bu maddede düzenlenen vergi 

yükümlüsü ve sorumlusu olunması medeni hukuktaki ehliyet kavramı ile 

sınırlandırılamayacağı hususudur. Böylece vergiyi doğuran olay gerçekleĢtikten sonra 

ortaya çıkan vergisel yükümlülük ve/veya bundan sorumlu olma hali bir kamu hukuku 

sorumluluğu olduğundan kiĢilerin özel hukuktaki durumları nedeniyle ortadan 

kalkmayacaktır. 

Bu kapsamda vergi hukukunda vergilendirilmeleri açısından kiĢilerin medeni hukuk 

anlamındaki ehliyetlerinin bir önemi yoktur. Vergi hukuku mükellefler açısından hak ve 
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  Bazı ticari davalarda olduğu gibi Ģirketin kendini zarara uğratan kiĢilere tazminat davası açabilmesi bazı 

yönetim kurulu kararlarının iptali için adli yargıya baĢvurulabilmesi gibi 
97

  Öncel, Kurulu ve Çağan‟a göre vergi ehliyetinin temeli vergi ödeme gücü olduğundan vergiyi doğuran 

olayla iradi ve gayri iradi bir iliĢki kurmak vergi ehliyeti için yeterlidir. Öncel - Kumrulu - Çağan, a.g.e., 

s. 74 
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fiil ehliyetlerinin ötesine geçerek “vergi ehliyet”ini esas almıĢtır. Her kim olursa olsun 

vergiyi doğuran olayla bağlantı içine girmesi vergilendirilmesi için yeterli görülmüĢtür
98

. 

Vergi iliĢkisinde, mükellefin devlete olan yükümlülüğü, devletin tek taraflı üstün 

iradesine bağlı olduğundan, vergi ehliyeti için medeni hukuktaki ehliyet Ģartları aranmaz. 

Örneğin bir tüzel kiĢili olmayan adi ortaklıklar (KDV açısından), menkul kıymet yatırım 

fonlarının, iĢ ortaklıklarının, cemaatlerin; vergiyi doğuran olayla iliĢki içine girmeleri 

durumunda kendisini oluĢturan kiĢilerden bağımsız olarak bu toplulukların vergi ehliyetleri 

var kabul edilmektedir
99

. Aynı Ģekilde gerçek kiĢilik doğuma baĢladığına göre bir bebeğin 

ya da küçük bir çocuğun; temyiz kudretine sahip olmayan bir kimsenin, bir akıl hastasının 

vergi yükümlüsü ve sorumlusu olması mümkündür
100

. 

Bu nedenler vergi ehliyeti kavramı ile yukarıda değinilen medeni hukuktaki ehliyet 

kavramının oluĢturduğu hukuki alandan daha geniĢ bir hukuki alana sahiptir. Diğer bir 

ifadeyle vergi ehliyeti, sınırlarının medeni hukuktaki ehliyet kavramının dıĢında olduğu 

hususunu ortaya koymak bakımından bu kavramla ilgili ancak medeni ehliyetin sınırlayıcı 

düzenlemelerinden bağımsız olması nedeniyle de farklı bir kavramdır.  

Bununla birlikte son olarak ifade etmek gerekir ki bir kiĢinin (gerçek/tüzel) vergi 

ehliyeti, kiĢinin kendi özel hukuki durumundaki sınırlamalardan bağımsız olduğunun kabul 

edilmesinin yanı sıra vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmıĢ bulunmasından da 

bağımsız düĢünülmesini gerekli kılar. Nitekim VUK‟un 9/2. maddesinde yer alan 

hükümle
101

 kiĢinin kanunlarla yasak edilmiĢ ve kimi zaman suç ve kabahat olarak kabul 

edilmiĢ bir fiil aynı zamanda vergiyi doğuran olayı meydan getirmiĢ ise, bu fiilden ötürü 

kiĢi baĢka bir yaptırımla muhatap olsa bile bu kiĢinin vergilendirilmesine engel teĢkil 

etmeyecektir. 

1.1.4.4.1. Vergi Ehliyeti ve Temsil 

Yukarıda yapılan tüm bu açıklamalardan sonra vergi ehliyetini, kanunen 

yasaklanmıĢ bile olsa vergisel bir iliĢkiye mükellef ya da sorumlu sıfatıyla taraf olabilme 

ehliyeti olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımın bu kadar geniĢ özellikle de medeni hukuktaki 
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  ġenyüz –Yüce - Gerçek, a.g.e., s. 80 
99

  ġenyüz –Yüce - Gerçek, a.g.e., s. 80; Aksoy, a.g.e., s.37,  
100

  Kızılot - TaĢ, a.g.e., s.56 
101

 213 sayılı Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası, “Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiĢ bulunması 

mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.” 
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fiil ehliyetinde yer alan sınırlamaları dıĢarıda bırakıyor olmasından ötürü bazı 

ehliyetsizlerin ve/veya tüzel kiĢilerin vergisel iĢlemlerde temsili sorununu ortaya 

çıkaracağından vergi ehliyetinin vergi hukukunda bir diğer yansıması da temsil müessesesi 

ile olmaktadır. 

Temsil ise, en basit Ģekliyle bir kiĢinin baĢka bir kiĢinin hukuki alanında sonuç 

doğuracak iĢlem yapması olarak açıklanır. KiĢinin baĢka bir kiĢi tarafından temsil edilmesi, 

temsil edilenin iradesine bağlı kılınmaksızın ortaya çıkıyorsa buna kanuni temsil; bir 

kiĢinin temsili bu kiĢinin iradesi ile ortaya çıkıyorsa buna da iradi temsil denilmektedir
102

. 

Bu çerçevede vergi hukukumuza egemen olan temsil türü kanuni temsildir. Bunun 

genel çerçevesi; vergisel sorumluluğa iliĢkin VUK‟un “Kanuni Temsilcilerin Ödevi” 

baĢlıklı 10. maddesi,  ceza sorumluluğuna iliĢkin aynı Kanunun ceza hükümlerini 

düzenleyen dördüncü kitabının birinci kısmında “Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı 

Olmadığı Haller” baĢlıklı 332. maddesi ile yine bu kısımda tüzel kiĢilerin cezai 

sorumluluğunu düzenlenen “Tüzel KiĢilerin Sorumluluğu” baĢlıklı 333. maddesinde 

düzenlenmiĢtir. 

Vergisel iĢlemler noktasında ele alındığında vergi ehliyeti bulunan ancak medeni 

hukukta düzenlenen fiil ehliyetine sahip olmayanlar (küçükler, kısıtlılar), tüzel kiĢiler, 

vakıf ve cemaat gibi tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin vergisel ödevleri kanuni 

temsilcileri ve tüzel kiĢiliği olmayan teĢekkülleri idare edenler ve varsa bunların 

temsilcileri tarafından yerine getirilir. Bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden 

mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan 

vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyen temsilcilerin 

varlıklarından alınır.
 

 Bu hüküm Türkiye‟de bulunmayan yükümlülerin Türkiye‟deki 

temsilcileri açısından de geçerlidir. Ancak bu vergiler temsilcilerin kendi kiĢisel borçları 

olmadığı için asıl vergi borçlusuna rücu hakları vardır
103

. 

                                                           
102

  ġenyüz – Yüce - Gerçek, a.g.e., s. 80-81 
103

  213 sayılı VUK‟un 10. maddesi, “Tüzel kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel 

kiĢiliği olmıyan teĢekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevler 

kanuni temsilcileri, tüzel kiĢiliği olmayan teĢekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri 

tarafından yerine getirilir. 

  Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi 

sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni 

ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin 

Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır. 
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Böylece kanuni temsilciler ve kanunen temsilci olarak kabul edilenler (teĢekkülü 

idare edenler gibi), vergisel ödevleri ve/veya iĢlemleri temsil ettikleri kiĢi adına yaparlar. 

Dolayısıyla vergisel anlamda asıl sorumlu temsil ettikleri kiĢilerdir. Kanuni temsilciler ve 

kanuni temsilcinin sorumluluğu ise dolaylı veya baĢka bir ifadeyle ikincildir
104

. 

Öte yandan vergi ehliyetine sahip ancak fiil ehliyetine sahip olmayan kiĢilerin 

vergisel ödevlerinden kaynaklı ihmali ya da icrai davranıĢlarının sebep olduğu cezai 

sorumluluk ise temsil edilen kiĢilerin değil cezaların Ģahsili ilkesi gereği bizzat kanuni 

temsilcilerin veya temsilci olarak kabul edilen kiĢilerindir. Fakat burada tüzel kiĢilerin 

cezai sorumluluğu ile medeni hukuk kapsamında ehliyetsiz olan kiĢilerin ceza sorumluluğu 

arasında ikili bir ayrım yapmak gerekir. Zira VUK‟un 332 ve 333. maddelerinde bu ayrım 

yapılmıĢtır.  

VUK‟un 332. maddesi ile “velayet ve vesayet altında bulunanlar veya iĢlerinin 

idaresi bir kayyıma tevdi edilmiĢ olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın 

vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmayacakları; bu 

hallerde cezanın muhatabı, veli, vasi veya kayyım olduğu hüküm altına alınmıĢtır. Böylece 

Anayasa‟nın 38. maddesinde düzenlenen ve genel bir hukuk ilkesi olan cezaların Ģahsiliği 

ilkesi uyarınca, vergilerden ayrı olarak ceza sorumluluğu cezaya iliĢkin fiili yapan kiĢiler 

üzerinde bırakılmıĢtır.  

Bu itibarla veli, vasi ya da kayyımın fiilinden ötürü bir ceza gerekliyse kendilerini 

veli, vasi ya da kayyım vasıtasıyla temsil edebilen ehliyetsiz kiĢiler, bu cezadan sorumlu 

tutulamazlar. ġayet fiil aynı zamanda vergi kaybına da sebebiyet vermiĢ ise ehliyetsiz kiĢi 

VUK‟un 9. maddesi uyarınca bu vergiden sorumlu olmakla birlikte VUK‟un 332. maddesi 

uyarınca cezadan sorumlu değildir
105

. 

Ceza sorumluluğu noktasında vergi hukukunda gerçek kiĢi ehliyetsizler için durum 

bu olmakla birlikte; tüzel kiĢiler için farklıdır. Zira her Ģekilde vergi ehliyeti var kabul 

edilen ehliyetsizlerin ceza ehliyeti her Ģekilde yok kabul edilmiĢken tüzel kiĢilerin “vergi 

                                                                                                                                                                                
 Temsilciler veya teĢekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu 

edebilirler. 

  Tüzel kiĢilerin tasfiye haline girmiĢ veya tasfiye edilmiĢ olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriĢ 

tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.” 
104

  Bu konuda detaylı açıklamalar için bkz. Turgut Candan, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu 

Alacaklarından Sorumluluğu, 3.b., Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2006, ss. 94-102   
105

  Bu sorumluluktan ötürü mükellef veya yerine göre sorumlu, kanuni temsilcisine (veli, vasi veya kayyıma) 

adli yargıda tazminat davası açabilir. 
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cezaları” noktasında ceza ehliyetlerinin bulunduğu kabul edilmiĢtir. Tüzel kiĢilerin vergi 

cezaları yönünden ceza ehliyetini incelemeden önce vergi cezaları ne demektir bunun 

ortaya konulması gerekir. Buna göre VUK‟un “Cezalar” baĢlıklı 331. maddesinde “Vergi 

kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi ziyaı 

cezası (...) ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılırlar.” hükmü uyarınca 

vergi cezaları, vergi cezaları ve diğer cezalar diye ikili bir ayrıma tabi tutulmuĢtur. 

Doktrinde vergi kabahatleri diye olarak anılan vergi cezaları madde metininde parantez içi 

hükümle vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları olarak düzenlenmiĢtir
106

. Usulsüzlük 

cezaları da VUK da genel usulsüzlükler ve özel usulsüzlükler olarak ikili bir ayrıma tabi 

tutularak düzenlenmiĢtir. 

VUK‟un 331. maddesinde yer alan diğer cezalar ise vergi suçları diye ifade edilen 

fiiller nedeniyle adliye mahkemelerinin ceza hukuku ve ceza yargılama hukuku ilkelerine 

göre verdiği hürriyeti bağlayıcı cezalardır
107

. 

Anılan düzenlemelere göre vergi hukukumuzda tüzel kiĢilerin vergi kabahatleri 

diye ifade edilen ve içeriği vergi ziyaı ve genel ya da özel usulsüzlük fiilleri olan vergi 

cezaları için ceza ehliyetleri yasal düzenleme gereği vardır. Ancak diğer cezalar diye ifade 

edilen ve yaptırımı hürriyeti bağlayıcı ceza olan vergi suçları için tüzel kiĢilerin ceza 

ehliyetleri yoktur. Zira VUK‟un 333 maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Bu Kanunun 359 

uncu maddesinde yazılı fiillerin iĢlenmesi halinde bu fiiller için 359, 360 ıncı maddelerde 

öngörülen cezalar bu fiilleri iĢleyenler hakkında hükmolunur.” hükmü ile tıpkı gerçek kiĢi 

ehliyetsizler de olduğu gibi ceza sorumluluğunun Ģahsiliği ilkesi kapsamında hareket 

edilmiĢ ve tüzel kiĢiliğin bu anlamda ceza ehliyetinin bulunmadığı zımnen ifade edilmiĢtir.  

Son olarak tüzel kiĢilerin ceza ehliyetine iliĢkin ifade edilmesi gereken bir diğer 

nokta ise, tüzel kiĢilerin kanuni temsilcilerinin, Kanunda vergi cezaları diye ifade edilen 

vergi kabahatlerinden (vergi ziyaı ve genel/özel usulsüzlüklerden) tıpkı vergiler de olduğu 

                                                           
106

  Bu ikili ayrım doktrinde, vergi kabahatleri ve vergi suçları Ģeklinde incelenmekte vergi kabahatleri vergi 

ziyaı (VUK 341), usulsüzlük (VUK 352) ve özel usulsüzlükler (VUK 353 ve mükerrer 355) olarak 

düzenlenmiĢken; vergi suçları kaçakçılık suçu (VUK 359), vergi mahremiyetini ihlal suçu (VUK 362), 

mükelleflerin özel iĢlerini yapma suçu (363), haysiyet ve Ģerefe tecavüz suçu (VUK 5) ekim sayım 

beyanlarını denetlememe suçu (VUK 246/2) olarak incelenmektedir. Vergi kabahatleri idari iĢlemlerle 

birlikte yaptırıma bağlanırken vergi suçları için adliye mahkemelerinde yapılan yargılama sonucunda ceza 

uygulanmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Doğan ġenyüz, Vergi Ceza Hukuku (Vergi 

Kabahatleri ve Vergi Suçları), 4.b.,  Ekin Yayınevi, Bursa, 2008, ss. 2-308 
107

  Konu hakkında bkz. Süheyl Donay, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Basım Yayın 

Dağıtım, Ġstanbul, 1999, ss. 45-54 
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gibi tüzel kiĢi ile birlikte sorumlu olduklarıdır. Nitekim VUK‟un 333/2. maddesinde tüzel 

kiĢilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkındaki bu kanunun 10. maddesi 

hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanacağı belirtilmiĢtir. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken önemli husus vardır. Kanuni temsilcinin sorumluluğunun VUK 10. 

madde hükümleri ekseninde belirlenmiĢ olmasıdır. Yani kanuni temsilci tüzel kiĢi adına 

kesilmiĢ bir vergi kabahatinden ötürü tüzel kiĢiden tahsil edilme imkânının bulunmaması 

halinde ve 10. maddede belirlenen koĢullara bağlı olarak sorumlu olacaktır. Yoksa tüzel 

kiĢiler adına alınması gereken idari yaptırım kararının kanuni temsilci adına alınması 

değildir.  

Sonuç olarak tüzel kiĢilerin vergi suçları açısından ceza ehliyetleri bulunmasa da 

vergi kabahatleri açısından tıpkı vergi ehliyetinden olduğu gibi ceza ehliyetleri 

bulunmaktadır. Tüzel kiĢilerin temsilcileri VUK‟un 10. maddesine göre tüzel kiĢilerin 

vergi borçlarından sorumlu oldukları gibi aynı Kanunun 333/2. maddesine göre de tüzel 

kiĢilerin vergi kabahatlerinden sorumludur.   

1.1.4.4.2. Vergi Ehliyeti ve Vergi Sorumluluğu 

Vergi ehliyeti ile ilgili yapılacak analizlerde karĢımıza çıkan ve vergi hukukunun en 

temel kavramlarından biri de vergi sorumluluğudur. BaĢkasının vergi borcu için maddi-

Ģekli ödevlerini yerine getirmekle görevli tutulan üçüncü kiĢilere vergi sorumlusu denir. 

Kural olarak sorumlu devlet ile yükümlü arasındaki borç-alacak iliĢkisinde üçüncü kiĢi 

durumundadır
108

. 

Vergi sorumlusu VUK‟un “Mükellef ve Vergi Sorumlusu” baĢlıklı 8/2 maddesinde 

verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karĢı muhatap olan kiĢi olarak 

tanımlanmıĢtır. Uygulamada ise genellikle vergi kesintisi yapacak kiĢiler olarak bilinir. 

Ancak Kanun, vergi sorumlusuna sadece mükellefin vergisini ödeme değil aynı zaman da 

onun adına beyan verme zorunluluğunu da yüklemiĢtir. Dolayısıyla vergi sorumlusu 

sadece vergi kesintisi yapan olarak tanımlanamaz
109

.  

Vergi sorumlusu, yükümlünün vergisinin istendiği baĢka kiĢidir. Yani vergi 

sorumluluğu yükümlünün vergisi için yükümlüye değil, yükümlüyle bir Ģekilde ekonomik 
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  Öncel - Kumrulu - Çağan, a.g.e., s. 75 
109

 ġenyüz - Yüce - Gerçek, a.g.e., s. 65 
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veya hukuki iliĢki içine giren bir baĢkasına idare açısından baĢvurma imkânı veren bir 

müessesedir
110

. 

Vergi hukukunda vergi sorumluluğuyla ilgili hükümlerin bulunmasında amaç, 

vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili olarak gerçekleĢtirmek veya asıl mükellefin 

ölümü, infisahı veyahutta temsil edilememesi halinde vergi borcunun kimin tarafından 

ödeneceğini tespit etmektir
111

. Vergi sorumluluğu geliĢen ve değiĢen iktisadi hukuki 

iliĢkilerin bir sonucudur da aynı zamanda
112

.  

Vergi sorumlusu, sorumluluğu kapsamında mali idare nezdinde temsilci gibidir. 

Ancak temsilciden çok daha geniĢ bir hukuki etkinliği vardır. Vergi sorumluluğu hem 

kanuni temsilci sorumluluğunu hem de bundan daha fazlasını ifade eder. Zira vergi 

sorumluluğunda, sorumlunun iĢlevi iki yönlüdür. Bir yönü mükellefin mali idare nezdinde 

temsili iken bir yönü mali idarenin denetim ve kontrolü altına olan bir alanda, yasaların 

kendi üzerine yüklediği vergilendirmeye iliĢkin kamusal niteliği olan iĢlemler yapmaktır. 

Dolayısıyla vergi sorumluluğu kavramı bir anlamda kamusal niteliği olan ve devletin 

vergilendirme tekniği noktasında tercihinin bir sonucudur.  

Vergi sorumluluğu vergi hukukumuzda çok çeĢitli Ģekillerde düzenlenmiĢtir. 

Bunlar, kanuni temsilciden kaynaklı sorumluluk, vergi kesintisi yapmaktan kaynaklı 

sorumluluk (GVK 94, KVK 15 ve 30, VĠVK 17, DV 19 maddelerinde düzenlenen tevkifat 

sorumluluğu) baĢkalarının vergi ödevlerinden kaynaklı sorumluluk gibi üç ana baĢlık 

altında incelenmektedir. Bunlardan kanuni temsilcilerin sorumluluğu da aĢağıda belirtilen 

Ģekillerde tezahür etmektedir. 

- Gerçek kiĢilerin kanuni temsilcilerinin sorumluluğu (VUK 10 md.) 

- Tüzel kiĢilerin kanuni temsilcilerinin sorumluluğu (VUK 10 md.) 

- Türkiye‟de bulunmayan mükelleflerin temsilcilerinin sorumluluğu (VUK 10 

md.) 

- Tüzel kiĢiliği bulunmayan idarecilerin sorumluluğu (VUK 10 md.) 

BaĢkalarının vergi ödevinden kaynaklı sorumluluk da yine Türk Vergi Hukukunda 

farklı Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. 
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  ġenyüz - Yüce - Gerçek, a.g.e., s. 65 
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  Aksoy,  a.g.e., s. 41 
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  ġenyüz - Yüce - Gerçek, a.g.e., s. 65 
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- Mirasçıların sorululuğu (VUK 12 md.) 

- Kurumların ve emlak devralanların sorumluluğu (KVK 20 md. ve EVK 30/f.7 

md.) 

- Motorlu TaĢıtların iĢlemlerinden ve harca tabi iĢlemlerden sorumluluk (MTVK 

13 md. ve HK 128 md.) 

- Meslek mensuplarının sorumluluğu (SM, SMM ve YMM sorumluluğu) 

- Kefillerin sorumluluğu (AATUHK 11 md.) 

- Ortakların sorumluluğu (AATUHK 35 md.) 

- Damga vergisinden kaynaklı ibraz edenlerin ve resmi daire ve noterlerin 

sorumluluğu (DVK 24 md. ve 24/son md.) 

- Ġlan ve reklam iĢleri yapanların sorumluluğu (BGK 13 md.) 

- Karnesiz hizmet erbabı çalıĢtıranların sorumluluğu (VUK 251 md.)
113

 

1.1.4.5. İdari Yargılama Usulü Kanuna Göre Ehliyet 

Ġdari yargılamada ilk göze çarpan husus ehliyet noktasında, ĠYUK‟un 31. maddesi 

ile HMK‟ya atıf yapılmasıdır
114

.  Bu atıf kiĢinin yukarıda ifade edilen objektif ehliyetinin 

tayini için yapılmıĢtır. Zira 6100 sayılı HMK‟nın 51. maddesine göre dava ehliyeti, medenî 

hakları kullanma ehliyetine göre belirlenir hükmü çerçevesinde yukarıda medeni hukuk 

ehliyetine iliĢkin açıklamalar yapılmıĢtır. Burada idari yargının kendine has ehliyet koĢulu 

incelenecektir. 

KiĢilerin idari mahkemelerde ve haliyle vergi mahkemelerinde dava açabilmeleri 

için yukarıda Medeni Kanun hükümlerine göre belirlenen ehliyete sahip olmalarının yanı 

sıra idari yargıya özgü olarak belirlenen bazı Ģartlara sahip olunması gerekir. Yani idari 

yargıda dava açılması iki aĢamalı ehliyet koĢulunun varlığını gerekli kılar. Ġlk aĢamada ilk 
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  Vergi sorumluluğu hakkında detaylı bilgi ve açıklamalar için bkz. ġenyüz - Yüce - Gerçek, a.g.e., ss. 66-

76 baĢta olmak üzere;  Kızılot, TaĢ, a.g.e., s. 58-65; Öncel - Kumrulu - Çağan, a.g.e., ss. 75-85; 
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 Aksoy,  

a.g.e., ss. 40-43; KırbaĢ a.g.e., ss. 62-70; Nurettin Bilici, Vergi Hukuku Genel Hükümler Türk Vergi 

Sistemi,15b, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007,  ss. 54-61;  
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  1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununu (HMUK) ilga edip 01.10.2011 

tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra artık 31. madde 

atıflarının bu Kanuna yapılmıĢ durumdadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 447. maddesinin 

2. fıkrası: “Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin karĢılığını oluĢturan 

maddelerine yapılmıĢ sayılır.” 
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önce kiĢi medeni hukuk anlamında ehliyetli olması gerekir ki buna objektif ehliyet koĢulu 

denir. Ġkinci aĢamada ise objektif ehliyet koĢulunu sağlayan kiĢi bu kez idari davanın 

türüne göre belirlenen ehliyet koĢuluna sahip olması gerekir ki buna da sübjektif dava 

ehliyeti denir
115

. 

Ġdari yargıda kiĢinin sübjektif ehliyeti, ĠYUK‟ta ayrıca düzenlenmiĢ değildir. 

KiĢilerin idari yargılama için gerekli olan sübjektif dava ehliyetine sahip olup olmadıkları 

idari dava türlerinin belirlendiği ĠYUK‟un 2/1a, b, ve c maddesine göre yapılmaktadır. 

Buna göre “Ġdari iĢlemler hakkında yetki, Ģekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile 

hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından 

açılan iptal davaları…” ile “Ġdari eylem ve iĢlemlerden dolayı kiĢisel hakları doğrudan 

muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları” ifadesiyle dava türü ile davacı 

arasındaki hukuki bağ da ortaya konulmuĢtur.  

Böylece iptal davasında bir kiĢinin ehliyetli kabul edilmesi için iptali istenen ve 

hukuka aykırı olduğu iddia olunan iĢlemle kiĢi arasındaki bağ, bu iĢlemle menfaatinin ihlal 

edilmiĢ olmasıyken; tam yargı davasında idari iĢlem ya da eylem nedeniyle bir hakkının 

zarar görmesi olarak belirlenmiĢtir. Bu Ģekliyle tam yargı davasında devletin tazmin 

sorumluluğu söz konusu olduğundan, bu davalar için iptal davasından daha ağı bir ehliyet 

koĢulu getirilmiĢtir.  

Görüldüğü üzere iptal davası açılabilmesi için mevzuata aykırı bir kararla ihlal 

edilen bir menfaatin varlığı gereklidir. Böyle olmakla beraber bu Ģartın bazı nitelikleri de 

kapsaması zorunludur. Yani iptal davası açılabilmesi için gerekli olan menfaat ihlali Ģartı 

aĢağıda ifade edilen nitelikleri içermesiyle yeterli hale gelebilecektir. Buna göre ihlal 

edilen menfaat, 

- KiĢisel bir menfaat olmalıdır. 

-  MeĢru bir menfaat olmalıdır 

- Aktüel (güncel) bir menfaat olmalıdır
116

.  

Ġptal davaları için durum bu olmakla birlikte yukarıda da ifade edildiği gibi tam 

yargı davaları için aranan ehliyet koĢul ise menfaat gibi geniĢ bir alandan ziyade hakka 
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  Ġkincioğulları, a.g.e., ss. 148-149 
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  Ġkincioğulları, a.g.e., ss. 152-153 
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özgülenmiĢtir. Ancak idari iĢlemle veya eylemle kiĢinin hakkının muhtel olması tek baĢına 

sübjektif ehliyet koĢulu olarak kabul edilmiĢtir. ġimdi idari yargılamada aranan ehliyete 

iliĢkin bu hususları ilk önce iptal davası için aranan üç koĢul olmak üzere toplam dört 

baĢlık altında sırasıyla inceleyelim. 

 1.1.4.5.1. Menfaatin Kişisel Olması 

Ġptal davasının açılması davacının kiĢisel bir menfaatinin ihlal edilmiĢ olması Ģatına 

bağlıdır. KiĢisel menfaat, iĢlemin doğrudan doğruya o kimse hakkında yapılmıĢ olması 

anlamına gelmemektedir. Önemli olan iĢlemin o kimseyi de etkilemesidir
117

.  

KiĢisel menfaatin sınırları konusunda kesin ölçüler koyabilmek her halde mümkün 

değildir. Bu her davada ayrı ayır değerlendirilir. Örneğin düzenleyici iĢlemlerin etki alanı 

geniĢ olduğundan bu iĢlemle menfaat bağı olan kiĢi sayısı da artmaktadır.  

Ġptal davasının objektif ve idarenin hukuka uygunluk denetiminin yegane aracı 

olması münasebetiyle menfaatin kiĢisel olması son içtihatlarda geniĢ olarak 

yorumlanmaktadır
118

. 

1.1.4.5.2. Menfaatin Meşru Olması 

Ġptal davası açabilmek için bu davaya konu edilecek iĢlemin dava açan kiĢinin 

meĢru bir menfaatini ihlal etmiĢ olması gerekir. Menfaatin meĢru olması ise, o menfaatn 

hukuki bir durumdan kaynaklanıyor olması veya hukuki duruma dayanıyor olması 

demektir. Bu çerçevede Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, idari teamül, içtihat, 

mukavele veya bir idari karardan çıkan genel ve/veya özel bir hukuki duruma dayanan 

menfaatler meĢru sayılır
119

. 

Dava açabilmek için menfaatin meĢru olması Ģartı, menfaatin kiĢisel ve aktüel 

olması Ģartından önce aranmaktadır. BaĢak bir ifadeyle kiĢisel ve aktüel bir menfaat ancak 

ve anacak meĢru sayıldığı ölçüde olayda ehliyet koĢulu var kabul edilir
120

. 
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  Yenice - Esin, a.g.e., ss. 486-487 
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  BaĢ, Demirkol, ag.e. s. 87 
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  Onar, a.g.e., C. III, ss. 1781-1782 
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1.1.4.5.3. Menfaatin Aktüel (Güncel) Olması 

Bir kiĢinin iptal davası açabilmesi için halen mevcut bir menfaatinin ihlal edilmiĢ 

olması, baĢak bir ifadeyle daha önce açıklanmıĢ bulunan meĢru Ģahsi menfaatinin dava 

açıldığı anda mevcut olması gerekir
121

. Öyle ki dava açıldığı tarihte menfaat iliĢkisi 

güncelliğini yitirmiĢ ise üçüncü bölümde anlatılan ehliyet ret kararı verilir.  

Menfaatin kiĢisel olması kiĢinin ileride ortaya çıkması muhtemel bir menfaat 

iliĢkisine dayalı olarak dava açamamasını da kapsar. Ancak çok yakın gelecekte 

gerçekleĢeceği muhakkak olan menfaat ihlali aktüel kabul edilmektedir. Örneğin 

düzenleyici iĢlemlere karĢı ilgililerin bu iĢlem daha uygulanıp bireysel iĢlemler tesis 

edilemeden önce açtıkları davalarda ehliyet koĢulu var kabul edilir
122

. 

1.1.4.5.4. Tam Yargı Davalarında Hakkın Muhtel Olması  

Evvel bir hakkın muhtel olması, söz konusu hakkın bozulması demektir. Bir kiĢinin 

idari yargı mercinde tam yargı davası açabilmesi için bu kimsenin idari iĢlem, eylem veya 

sözleĢme nedeniyle bir hakkının muhtel olması gerekir. Ancak bu durum sadece davaya 

iliĢkin bir Ģekil Ģartı değildir. Bu aynı zamanda davanın esasına iliĢkin bir Ģarttır. Bu Ģart 

ihlal edilmemiĢ ise dava esastan da reddedilir
123

. 

Bu çerçevede davacının bir idari iĢlem, eylem veya sözleĢme nedeniyle subjektif 

hukukunun bozulduğu yani hakkının muhtel olduğu saptandığında davanın esastan 

kabulüne, aksi takdirde reddine karar verilir. Bu nedenle bu hususun ehliyete iliĢkin kısmı, 

bir kimsenin tam yargı davası açabilmesi için öncelikle bir hakkının muhtel olduğunu, 

zarara uğradığını öne sürmesi ve bu iddiasını haklı gösterecek hukuki durum veya iliĢki 

içinde olduğunu ortaya koyabilmesi gerekir. Dolayısıyla davacı tazminini istediği zararın, 

sahibi olduğu bir hakkın ihlalinden doğduğunu kanıtlamadıkça davaya ehil olamaz
124

.  

1.1.4.6. Vergi Usul Kanuna Göre Dava Ehliyeti 

Vergi uyuĢmazlıklarından kaynaklı davalar idari yargının görev alanı içerisinde 

düzenlenmiĢ ve bu yargılama ilkelerine göre yapılmaktadır. Genel durum bu olmakla 
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  Ġkincioğulları, a.g.e., s. 154 
122

  Yenice - Esin, a.g.e., s. 490 
123

  Onar, a.g.e., C. III, s. 1781 
124

  Yenice - Esin, a.g.e., s. 494 
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birlikte ĠYUK‟un 31/2. maddesi
125

  uyarınca yargılamaya iliĢkin olsa dahi 213 sayılı Vergi 

Usul Kanuna atıf yapılmıĢ ve ĠYUK‟ta hüküm bulunmayan hallerde ĠYUK ve HMK 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla VUK hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiĢtir.  

Yargılamaya iliĢkin bir yasada idari bir usul yasasına atıf yapılmasının 

yargılamanın yasallığı ilkesi ile ne ölçüde bağdaĢtırılabilir, bu muhakkak ayrı bir 

incelemenin konusudur. Ancak VUK‟ta yargılamaya iliĢkin hükümler yer almaktadır. 

Bunlar VUK‟un “Vergi Davaları” baĢlıklı beĢinci kitabında düzenlenmiĢtir
126

. Bu 

düzenlemeler içerisinde vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar ile dava konusu 

olabilecek hususlar yer almaktadır. Bu hususlara iliĢkin kanun hükümleri incelendiğinde 

ise vergi mahkemesinde davacı olabilecek kiĢiler ve dava konusu edilebilecek konular 

düzenlenmiĢtir. Dolayısıyla vergi mahkemelerinde dava açmak için davacının sahip olması 

gereken medeni hukuk hükümlerine göre belirlenen objektif ehliyetin yanında idari davalar 

için aranan sübjektif ehliyet koĢuluna ek olarak “Vergi Usul Kanunu ehliyeti” de 

aranmaktadır. Böylece vergi mahkemelerinde davacı olabilmek için iki aĢamalı ehliyet 

koĢuluna sahip olmanın yanı sıra ikinci aĢamada yer alan sübjektif ehliyet için sadece 

ĠYUK hükümleri yeterli olmamakta ayrıca VUK‟da yer alan belirli koĢullarda olayda 

bulunması gerekir. 

Bu kapsamda VUK‟un “Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar” 

baĢlıklı 377. maddesine göre herkes vergi mahkemesine dava açamayacaktır. Buna göre 

maddenin ilk üç fıkrasında vergi mahkemesinde dava açabilecek kiĢiler sayma yöntemiyle 

sayılmıĢtır. Bunlar: 

                                                           
125

  2577 sayılı ĠYUK‟un “Hukuk Usulü Muhakemeleri Usulü Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanununun 

Uygulanacağı Haller” baĢlıklı 31. maddesi: “1. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin 

davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü Ģahısların davaya katılması, davanın ihbarı, 

tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkiĢi, keĢif, delillerin tespiti, yargılama 

giderleri, adli yardım hallerinde ve duruĢma sırasında tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını 

bozacak hareketlerine karĢı yapılacak iĢlemler ile elektronik iĢlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, davanın ihbarı ve bilirkiĢi seçimi DanıĢtay, mahkeme veya hakim 

tarafından re'sen yapılır. 

 2. Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan haller 

saklı kalmak üzere, vergi uyuĢmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanır.” 
126

  Bu hususun bilinçli bir tercihten çok VUK‟un 2575 sayılı DanıĢtay Kanunu, 2576 sayılı Bölge Ġdare, Ġdare 

ve Vergi Mahkemelerinin Kurulması Hakkında Kanun ve 2577 sayılı ĠYUK ile 1982 yılında yapılan idari 

yargı reformundan daha eski tarihli olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak vergi davalarına iliĢkin 

hükümler 1982 ve 1983 yılları baĢta olmak üzere idari yarı reformundan sonra oluĢan yeni duruma göre 

çeĢitli değiĢikliklere uğramıĢtır. 
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- Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve 

kesilen cezalara karĢı  

- Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan 

matrahlara karĢı  

- Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, olmayan 

yerlerde hesap iĢleri müdürü veya o görevi yapan kullanır
127

. 

Kanun hükmüne göre herkes vergi mahkemesinde dava açamayacaktır. Vergi 

mahkemesine dava açabilecek kiĢiler mükellefler, VUK‟un 8/4 maddesi uyarınca mükellef 

gibi olan sorumlular
128

, kendilerine vergi cezası kesilenler, vergi daireleri ve 

belediyelerdir.  Sadece bu hükme bakıldığında haricinde bir kimsenin vergi mahkemesine 

dava açması mümkün değildir. Buna göre kiĢi medeni hukuk ehliyetine sahip olsa da 

anılan düzenlemede yer alan sübjektif ehliyete sahip değilse vergi mahkemesinde dava 

açamayacaktır. Bir örnek vermek gerekirse daha önce mükellefiyet kaydı olmayan bir 

kiĢinin mükellef olma talebinin reddolunması halinde kiĢi bu iĢleme karĢı mükellef 

olmadığı için vergi mahkemesinde dava açamayacaktır. Dolayısıyla anılan Kanun hükmü 

dava sübjektif dava ehliyetini kiĢi yönden sınırlamaktadır.  

Ayrıca anılan kanunun hükmünün dördüncü fıkrası ise vergi dairesi baĢkanlıkları 

ile vergi daireleri, Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca belirlenen tutarları aĢan 

davalarda Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının (Ġl özel idareleri ile belediyeler, valilerin) 

muvafakatini almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna 

                                                           
127

  Bu konuda bkz. Selami Demirkol, “Ġdari Yargılama Usulü‟nde Ehliyet Olgusu”, Ġdare Hukuku ve 

Ġlimleri Dergisi, C. 15, S.1, 2012, s. 27 vd.  
128

  Vergi sorumlusunun ehliyeti de sorumluluğu da VUK‟un 8/4. maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre “Bu 

kanunun müteakip maddelerinde geçen "mükellef" tabiri vergi sorumlularına da Ģamildir.” Böylece vergi 

sorumlusu için bir negatif biri pozitif olmak üzere iki hukuki sonuç ortaya çıkmaktadır. Ġlk olarak negatif 

sonuç noktasında vergisel bir iliĢkide taraf olmayan üçüncü bir kiĢi (gerçek ya da tüzel) konumundaki 

vergi sorumlusu, vergilendirme açısından vergi mükellefi gibi sorumlu kabul edilmiĢtir. Bunun yanı sıra 

VUK‟ta düzenlenen bazı hakların kullanılması mükellef olmaya bağlı kılındığından vergi sorumlusu 

mükellef sıfatıyla bu hakları kullanabilecektir. Bu kapsamda DanıĢtay Üçüncü Dairesince verilen 

11.02.2010 gün ve E:2008/694 K:2010/409 sayılı kararı. Kararda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. 

Maddesine göre tevkifat yapmak ve bunu muhtasar beyanname ile vergi dairelerine beyan edip ödeyen 

vergi sorumlularının VUK‟un 8 ve 377. maddelerine göre dava açmaya ehliyetli olduklarından 

Mahkemece verilen ehliyet ret kararı bozulmuĢtur. Aynı Ģekilde DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 

23.05.2011 gün ve E:2010/8240 K:2011/4409 sayılı kararı. 
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gidemeyeceklerini düzenlemiĢtir
129

. Böylece vergi dairelerinin ve belediyelerin dava 

ehliyeti kabul edilmiĢ ancak temyiz için üst makamın muvafakat Ģartı getirilmiĢtir. 

Vergi mahkemelerinde dava açmak için gerekli bir diğer koĢul da VUK‟un 378. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre sadece VUK‟un 377. maddesinde düzenlenen 

kiĢilerden olmak da vergi mahkemesinde dava açmak için yeterli değildir. Ayrıca vergi 

mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve 

takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiĢ olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde 

istihkak sahiplerine ödemenin yapılmıĢ ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiĢ 

olması lazımdır. Bunun yanı sıra mükellefler bu söz konusu Kanunun vergi hatalarına ait 

hükümleri saklı kalmak Ģartıyla beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh 

edilen vergilere karĢı dava açamazlar. Bu hüküm vergi mahkemesinde dava açılabilmesi 

için davacının konu yönünden sahip olması gereken sübjektif ehliyete iliĢkindir. VUK‟un 

377. maddesinde sayılan bir kiĢi ancak anılan Kanunun 378. maddesinde düzenlenen 

hukuki durumların varlığı halinde vergi mahkemesine dava açabilecektir. KiĢi Ģayet bu iki 

koĢulu taĢımıyorsa vergi mahkemesinde dava açamayacaktır. Mevzuat bu olmakla birlikte 

uygulamada yargılamayan iliĢkin bazı noktalarda VUK‟un uygulanmasını ön gören ĠYUK 

31/2. maddesinde yer alan “Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere…” ifadesi uyarınca 

ehliyet incelemesi genellikle ĠYUK çerçevesinde yapılmaktadır
130

. 

Sonuç olarak vergi mahkemeleri yaptıkları yargılamada hem ĠYUK hem HMK hem 

de VUK hükümlerine göre iĢlem yapmak durumundadırlar. Dolayısıyla yargılamaya iliĢkin 

olarak ortaya çıkan bir sorun bu üç kanun hükümlerine göre çözülmektedir. Ancak kimi 

zamanlarda üç kanunun kesiĢtiği noktalarda iki ya da üç farklı kanun hükmünün bulunması 

                                                           
129

  Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak Ģartıyla, muvafakat verme yetkisini vergi 

dairesi müdürlüklerinin taraf bulunduğu davalar için vergi dairesi baĢkanlıklarına ve/veya defterdarlıklara 

devredebilir. (VUK 377/son) 
130

  Örneğin davacılar hakkında hazırlanan vergi suçu raporu kapsamında Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı‟na yapılan suç duyurusunun geri çekilmesine iliĢkin talebin zımnen reddine iliĢkin açılan 

davada, idare tarafından yapılan usul itirazı “… davalı idare tarafından ileri sürülen ortada idari davaya 

konu edilebilecek kesin ve yürütülmesi gereken iĢlem bulunmadığı iddiası ise Anayasa'nın 125 ve 2577 

sayılı Kanunun 2. maddeleri uyarınca Anayasa ve Kanunda belirlenen sınırlamalar dıĢında her idari 

iĢleme (buna zımni ret iĢlemleri dahil) yargı yolunun açık olması, aksi düĢüncenin hak arama ve dilekçe 

hakkının kısıtlanması anlamına geleceği görüĢüyle itibar edilmemiĢtir. Bu nedenle ortada VUK'a göre 

yapılmıĢ bir vergilendirme iĢlemi olmadığında 213 sayılı Kanunun 378. maddenin de olayda uygulanacak 

yasa kuralı olmadığı genel hükümlere göre yargılama yapılması gerektiği görüĢüyle iĢin esasına geçildi.” 

Ģeklinde karĢılanmıĢ ve iĢin esasına geçilmiĢtir.  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 25.09.2013 gün ve 

E:2013/1355 K:2013/1980 sayılı kararı.  
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baĢlı baĢına bir sorun teĢkil edebilmektedir. Kanaatimizce bu durumun çözülebilmesi için 

ĠYUK‟un 31. maddenin göndermede bulunduğu hususlar yine ĠYUK içerisinde tek bir 

metinde ve “Ġdari Yargılama” ilkelerine ve ruhuna uygun olarak düzenlenmesi gerekir. 

1.1.5. Ġdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir ĠĢlem 

Olup Olmadığı  

1.1.5.1. Genel Olarak 

Vergi mahkemelerince yapılan ilk incelemede ehliyet incelemesinin ardından dava 

konusu edilen iĢlemin idari davaya konu edilen iĢlemin niteliğinin incelenmesine geçilir. 

Bu incelemede dava konusu edilen iĢlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu iĢlem olup 

olmadığı incelenir. Bu inceleme dava konusu edilen iĢleme iliĢkin incelemedir. Bu 

incelemeyle iĢlemin dava konusu edilebilirliği tespit edilir. 

Ġdari davaya konu olacak iĢlemin kesin ve yürütülebilir olması, idari iĢlemin birkaç 

özelliğinden ikisidir ve idari iĢlemin dava konusu edilip edilmeyeceğini belirleyen iki 

ölçüttür. Zira ĠYUK‟un 14/1-c maddesinde ilk inceleme aĢamasında dava konusu 

gösterilen idari iĢlemin bu iki özelliğe sahip olup olmadığının incelenmesi ve Ģayet kesin 

ve yürütülebilir bir iĢlem ise yargılamanın diğer aĢamasına geçilmesi gerekir. 

Mahkemelerce yapılan bu incelemede dikkate alınan temle ölçütleri ortaya 

koyabilmek için ilk önce idari iĢlem kavramının ve özelliklerinin incelenmesi gerekir. 

1.1.5.2. İdari İşlem 

Ġdari yargıya özel bir dava olan iptal davasının diğer dava tiplerinden ayıran en 

temel özelliği konusunun idari iĢlem olmasıdır. Yani iptal davasının varlığı idari iĢlemin 

varlığına bağlıdır. Birinci bölümde de vurgulandığı üzere vergisel iĢlemler de birer idari 

iĢlemdir. Bunlara karĢı açılan davalar da iptal davası niteliğindedir. Bu nedenle idari 

iĢlemler üzerinde durulması vergi mahkemelerince yapılan ilk inceleme konularında “kesin 

ve yürütülmesi gereken iĢlem olup olmadığı” saptaması yapılmasına yardımcı olacaktır.  

Bu kapsamda idari iĢlemin ne olduğunu ortaya koymak gerekir. Ġdari iĢlem her 

Ģeyden önce bir hukuki iĢlemdir. Hukuki iĢlem ise hukuksal iktidar kullanılmak suretiyle 
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yapılan gerçekleĢtirilen irade açıklamalarıdır. Nitekim bu hukuksal iktidar özel hukukta 

sübjektif hak kamu hukukunda ise devlet yetkisidir
131

. 

Bu devlet yetkisi, devletin yönetim aygıtı olan idareye karar alma, düzenleme 

yapma, yürürlükte olan hukuk kurallarını değiĢtirme, yönetilenlerin hukuklarında onların 

rızasını gözetmeden değiĢiklikler yapabilme, yeni hukuki kurallar koyabilme veya mevcut 

olanları kaldırma imkânı sağlar. Bu sayılanlar ise idarenin idare hukuku ilkelerine göre 

ürettiği iĢlemlerle mümkün olur ki bu iĢlemlere idari iĢlem denir. Bu kapsamda Anayasa 

Mahkemesine göre, yetkili idari makamların kamu gücünü kullanarak, idare iĢlevlerine 

iliĢkin olmak üzere, idare hukuku esaslarına göre aldıkları, kiĢiler yönünden idari alanda 

hak ve yükümlülükler (statüler) doğuran, kesin ve uygulanabilme özelliği olan tek yanlı 

irade açıklamaları idari iĢlemdir
132

.  

Ġdari iĢlem devlet yetkisinin kullanılması aynı zamanda kamu gücünün 

yansımasıdır. Böylece idare yetkisi dâhilinde kullandığı kamu gücü ile etken ve edilgen 

kiĢiler hesabına onların onamalarına gerek olmaksızın hak ve yükümlülükler ihdas 

edebilir
133

. Bu kapsamda idari yargıda ve dolayısıyla vergi mahkemelerinde, dava konusu 

edilebilecek iĢlemler idare tarafından bir kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla, kamu 

gücü kullanılarak tek yanlı iradeyle tesis edilen iĢlemlerdir. Bir idari iĢlemin kesin ve 

yürütülmesi zorunlu iĢlem sayılabilmesi ise idari iĢlemin gerekli tüm prosedürlerin 

tamamlanmıĢ ve baĢkaca bir idari makamın onay ve iznine tabi olmaksızın hukuk 

düzeninde değiĢiklik yapabilmesi, yani idare edilenlerin hukukunu etkileyebilmesi 

gerekir
134

. 

Dolayısıyla idari iĢlemlerin hukuksal niteliğinden ötürü bazı özelliklerinden 

bahsedilmektedir. Bu özellikler aynı zamanda o iĢlemin idari iĢlem olarak kabul 

edilebilmesi için ihtiva etmesi gereken koĢulları ifade etmektedir. Bir iĢlem aĢağıda 

belirtilen özellikleri taĢıyorsa idari iĢlemdir. Bu idari iĢlem de ĠYUK 14/1-c maddesi 

anlamında iptal davasına konu edilebilir.  

                                                           
131

 Celal Erkut, Ġptal Davasının Konusunu OluĢturma Bakımından Ġdari ĠĢlemin Kimliği, DanıĢtay 

Yayınları, Ankara, 1990, s.9 
132

  Anayasa Mahkemesi‟nin 11.12.1997 gün ve E:1997/70 K:1997/32 sayılı kararından aktaran Mutlu 

Kağıtçıoğlu, “Ġdari ĠĢlemin Ġcrailiği”, TBB Dergisi, Y.25, S. 103, 2012 s. 269 
133

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 64 
134

  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 04.06.1986 gün ve E:1986/1733 K:1986/1500 sayılı kararından aktaran 

Karavelioğlu, a.g.e., s. 1099 
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1.1.5.2.1. İdari İşlemin Özellikleri 

Bir hukuki iĢlemin idari iĢlem olarak kabul edilebilmesi için ilk olarak o iĢlemin 

yapıcısının idare olması gerekir. Ġkinci olarak kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla 

yapılmıĢ olması gerekir. Üçüncü olarak kamu hukuk kurallarına göre tesis olunurlar. 

Dördüncü olarak kamu gücünün ayrıcalıkları kullanılarak tesis edilmiĢ olması gerekir. 

BeĢinci olarak idarenin tek yanlı irade açıklamasının ürünü olması gerekir. Bu özelliklere 

sahip olan bir hukuki iĢlem idari iĢlemdir. Ancak onun idari davaya konu edilebilmesi için 

iki Ģartı daha içermesi gerekmektedir. Bunlar ise iĢlemin kesin olması ve icraî yani 

yürütülebilir olmasıdır
135

.  

Ġdari iĢlemin temel koĢulları ile bu koĢulları ihtiva eden bir idari iĢlemin idari 

davaya konu edilebilmesi için ihtiva etmesi gerekli koĢullar kısaca incelenecek olursa: 

Ġdari iĢlemin yapıcısının idare olması: Bir iĢlemin idari iĢlem olarak kabul 

edilebilmesinin ilk Ģartı o iĢlemin Türk Kamu Ġdaresi tarafından yapılmıĢ olmasına 

bağlıdır. Bu kapsamda DanıĢtay BeĢinci Dairesince verilen 16.12.1987 tarih ve 

E:1987/2379 K:1987/1785 sayılı kararda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu idari makam 

olmadığından kararlarının idari iĢlem sayılmayacağına karar verilmiĢtir
136

. 

Ġdari ĠĢlemin Kamu Hizmetinin Yürütülmesi Ġçin Yapılması: Kamu idaresi 

tarafından kamu hizmeti kapsamında yapılan iĢlemler idari iĢlem olup, özel hukukun 

alanına giren iĢlemler idari iĢlem sayılmaz. Kamu hizmeti ise, eğitim, sağlık, güvenlik, 

bayındırlık, kentleĢme gibi genelin yararına olup özel hukuk kurallarından farklı kurallara 

tabi olan hizmettir
137

. 

Ġdare Hukuku Kurallarına Göre Tesis Edilmeleri: Esasında idari iĢlemin kamu 

hukuku düzeni içinde yer alan usuli çerçevede düzenlenmesi gerekir. Ancak bu her zaman 

mümkün olmamaktadır. Örneğin ülkemizde genel bir idari usul yasası bulunmamaktadır. 

                                                           
135

  Ġdari iĢlemin özellikleri için Karavelioğlu, a.g.e., s. 71 ve Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü 

Kanunu, a.g.e., ss. 65-82 
136

  Candan, Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 66 ve DanıĢtay kararı için 42 sayılı dipnot. 

 Bu hususta ayrıca ifade etmek gerekir ki bu durumun istisnaları da söz konusudur.  Bazı özel kuruluĢların 

yada özel hukuk tüzel kiĢilerinin aldığı bazı kararlar idari iĢlem sayılabilmekte bu kurum ya da 

kuruluĢlarda organik anlamda idare olmasalar da maddi anlamda idare kabul edilebilmektedirler. Örneğin 

özel eğitim kurumlarınca verilen ders geçeme ya da geçmeme iĢlemleri, disiplin cezaları gibi. Ancak bu 

durum vergi uyuĢmazlıkları için söz konusu değildir.  
137

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 70 
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Bazı özel usul yasaları vardır. Bunlar içinde en kapsamlı olanları 213 sayılı VUK ve 6183 

sayılı AATUHK‟nudur.  

Kamu Gücünün Ayrıcalıklarının Kullanılması: ĠĢlemin iptal idari iĢlem kabul 

edilebilmesi için idari makamın iĢlemi yaparken kamu hukukunun kendisine tanıdığı 

yetkileri kullanması gerekir. Yani iĢlem yetkili bir idarenin iradesini yansıtmalıdır
138

.  

Tek Yanlı Ġrade Açıklamasının Ürünü Olması: ĠĢlemin tek yanlı olması, 

yönetilenlerin rıza ve onayları alınmaksızın yalnızca idarenin iradesi ile tesis olunmasıdır. 

ĠĢlem yönetilenlerin baĢvurusu üzerine tesis edilmiĢ olsa da, iĢlemi tesis eden birden fazla 

idari makam olsa da bu nitelik değiĢmez. Nitekim DanıĢtay BeĢinci Dairesince verilen 

17.05.1996 gün ve E:1995/4416 gün ve K:1996/1911 sayılı kararında, “Tek yanlılık 

kavram olarak tek bir irade açıklaması demektir. Buradaki iradenin tek yanlılığı, tek bir 

kiĢi ya da organın iradesi anlamında değil; iĢlemin tek yanlı bir irade açıklaması ile 

oluĢması anlamındadır. Bu nedenle idari iĢlemdeki irade, tek bir makam ya da organ 

tarafından açıklanabileceği gibi birden fazla idari makam ya da organ, tek bir irade 

açıklaması için bir araya gelebilir. ĠĢte tüm bu hallerde idari iĢlem tek yanlıdır
139

.  

ĠĢlemin Kesin Olması: Ġdari iĢlemin kesinliği, onun hukuk düzeninde varlık 

kazanabilmesi için uyulması gereken idari usulün son aĢamasının da geçirilmiĢ olduğunu, 

baĢka bir idari makamın onayına ihtiyaç duymadığını ifade eder
140

. ġayet idari iĢlemin 

geçerli hale gelebilmesi için baĢka bir idari makamın iĢlemi gerekiyorsa ya da hiyerarĢik 

makamın veya vesayet makamının onayı lazımsa veyahutta henüz bu onay yapılmamıĢ ise 

o iĢlemin kesinliğinden söz edilemez. Bu bakımdan söz konusu onaydan önce tesis edilmiĢ 

iĢlemler ya da bir iĢlem için hukuki veriyi ihtiva eden iĢlemler hazırlık iĢlemleri, ön 

iĢlemler veya ön kararlar olarak ifade edilirler.  

                                                           
138

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 71.  

 Hatta bazı durumlarda yukarıda anlatılan durumun tersi de geçerli olabilmektedir. Kamu hukuku kuralları 

idariyi hukuki bir durumla ilgili belirli bir Ģekilde hareket etmesi noktasında yükümlü kılmıĢ ve idare bu 

yükümlülüğe rağmen hareketsiz kalmıĢ yetkisini kullanmamıĢsa yani kararda ifade edildiği Ģekliyle 

“negatif yetkisizlik” durumu söz konusu ise bu husus, bu duruma dayalı tesis olunan idari iĢlemin iptal 

sebebi olarak görülmüĢtür. Bkz. Bursa 2. Vergi Mahkemesince verilen 21.11.2008 gün ve Ê:2007/368 

K:2008/2463 sayılı kararı. Bu karar DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 06.06.2013 gün ve E:2008/2247 

K:2013/5807 sayılı kararıyla onamıĢtır.  
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  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 70 ve DanıĢtay kararı için aynı yer 59 

sayılı dipnot. 
140

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 75 
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Bununla birlikte iĢlemin kesinliği, iĢlemin idari karar alma sürecinde baĢkaca bir 

aĢamadan geçmesine gerek kalmaması yanında, zımni ret süresi dolmadan açılan davalar 

ve muğlâk cevap üzerine açılan davalarla da ilgili bir kavramdır
141

. Bu davalarda bu husus 

gözetilerek buna göre hüküm kurulmaktadır
142

. 

ĠĢlemin Yürütülebilir Olması: Bir idari iĢlemin yürütülebilir olması onun hukuk 

düzeninde veya hedef aldığı kiĢi veya kiĢilerin hukukunda değiĢiklik meydana getirmesi 

anlamına gelir. Mesela kiĢileri hak sahibi yapan, borçlandıran, bir haktan yararlanma 

biçimini belirleyen, farklı hukuki statüye sokan, malvarlıklarında artmaya veya azalmaya 

neden olan, onların özgürlüklerini kısıtlayan, kimi haklarını kullanmasını engelleyen, bazı 

haklardan yararlandırmayan, bazı hakları sınırlandıran veya kısıtlayan, daraltan, erteleyen, 

tehlikeye sokan, mahrum bırakan, cezalandırıcı olan idari iĢlemler; ilgilisi lehine hukuki 

durumlar yaratan idari iĢlemlerin geri alınması veya kaldırılmasına iliĢkin iĢlemler 

yürütülebilir iĢlemlerdir. Buna karĢılık soruĢturma ve denetim raporları, görüĢ bildirilen 

yazı ve kararlar, açıklamalar, ön karar ve iĢlemler, teklif yazıları ve iç yazıĢmalar, bilgi 

vermek için yazılan yazılar; ileride yapılacak kesin ve yürütülmesi gerekli iĢlemlere 

hazırlık ve dayanak olmak üzere ilgilileri uyaran veya herhangi bir davranıĢta bulunmaya 

davet eden, bir yükümlülüğü hatırlatan yazılar; yetkili makamların yönetilenleri veya alt 

birimleri bir yasa hükmünün uygulanması konusunda aydınlatmak amacıyla kaleme alınan 

yazılar, durum tespitine iliĢkin tutanaklar hukuk düzeninde ve kiĢinin hukukunda henüz 

değiĢiklik oluĢturmadıklarından yürütülebilir sayılmazlar
143

. 

Bu özelliklerden, tesis edenin idare olması, kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla 

yapılmıĢ olması, idare hukuku kurallarına göre tesis edilmesi, kamu gücünün ayrıcalıkları 

kullanılarak tesis edilmiĢ olması, idarenin tek yanlı irade açıklamasının ürünü olması bir 

iĢlemin idari iĢlem olabilmesi için asgari koĢullarken; iĢlemin kesin ve yürütülebilir olması 

ise o iĢlemin dava koĢuludur. 

                                                           
141

  Cemil Kaya,  “Türk Ġdare Hukukunda Ġcrai Olmayan Ġdari ĠĢlemler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C.IX, 2005, s. 253-284‟den aktaran Kağıtçıoğlu, a.g.m., s. 271  
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  Ankara 2. Vergi Mahkemesinin 19.6.2012 gün ve E:2012/1072, K:2012/1164 sayılı kararıyla; davacı 

tarafından yapılan baĢvurunun üzerinden 60 gün geçmemiĢ olduğundan, olayda zımni ret iĢlemi 

bulunmadığı, davanın açıldığı tarih itibarıyla idari davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu 

bir iĢlem olmadığı gerekçesiyle dava incelenmeksizin reddedilmiĢtir. Bu karar DanıĢtay Üçüncü 

Dairesinin 21.05.2013 gün ve E:2012/4548 K:2013/2162 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 
143

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu,a.g.e., s. 77-81; ÇoĢkun - Karyağdı, a.g.e., s. 193-

194  
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Görüldüğü üzere bir iĢlemin idari iĢlem olabilmesi için sahip olması gereken birkaç 

özellik bulunmaktadır. Bunların içinde iĢlemin kesin ve yürütülebilir olması o iĢlemin aynı 

zamanda idari davaya yani iptal davasına konu edilmesi için gereklidir. Diğer bir anlatımla 

bir iĢlem, yukarıda sayılan özelliklere sahip olması onun idari iĢlem olduğunu iĢaret 

ediyorsa da idari iĢlemin iptal davasına konu edilmesi için onun kesin ve yürütülebilir 

olmasına bağlıdır. Bir iĢlem, idari iĢlemin asgari koĢullarını taĢıdığı halde kesin ve 

yürütülebilir değilse iptal davasının konu edilemez. 

Son olarak bazı iĢlemler kesin ve yürütülebilir olsa dahi bunlar iptal davasının 

konusunu oluĢturamazlar. BaĢak bir ifadeyle bazı idari iĢlemler iptal davasına konu 

oluĢturma bakımından gerekli olan tüm koĢulları haiz olmakla birlikte yine de bunlar 

hakkında iptal davası açılamamaktadır. Bunlar yokluk kuramı ile benimsenen ilkeler 

kapsamında tesis olunmuĢ iĢlemler, yargısal denetimi idari yargı dıĢında öngörülen 

iĢlemler ve yargısal dokunulmazlık tanınan iĢlemlerdir
144

. 

Yokluk kuramı, idare hukukunda hukuk düzenindeki bazı önemli aykırılıkların, 

sadece iĢlemin geçerliliğini değil, bizatihi iĢlemin kendisini ortadan kaldırır niteliğindeki 

tezinden ve özel hukuktan etkilenerek ortaya atılmıĢtır. Buna göre yokluk hali iĢlemin 

olağan hukuka aykırılık (butlan) halinden farklı bir temelde biçimlenmektedir. Zira idare 

hukukunda butlan kavramı, iptal edilebilir nitelikteki hukuka aykırı iĢlemler için 

kullanılmaktadır
145

. Bu nedenle kural olarak yoklukla malul olan iĢlemlere karĢı iptal 

davası açılamamaktadır. Açılması halinde mahkemenin yaklaĢımına göre ya yokluktan 

ötürü incelenmeksizin ret ya da yokluk halinin tespitini içeren iptal kararı verilmesi 

mümkündür.  

Bazı kesin ve yürütülebilir idari iĢlemlerin yargısal denetiminin baĢka bir yargı 

düzenine veya merciine bırakılmıĢ olmasından ötürü bu tür iĢlemlere karĢı da idari yargıda 

iptal davası açılamamaktadır. Bu durum genellikler yasalarla ya da yargısal içtihatlarla 

(özellikle de UyuĢmazlık Mahkemesinin kararları) belirlenmektedir. Bu kapsamda mahalli 

ve yerel seçimlerin düzenlenmesi, yönetimi ve denetimi konularında tesis edilen birçok 

iĢlemin hukuka uygunluk denetimi idari yargılamanın dıĢında bırakılmıĢtır
146

. 
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  Detaylı açıklamalar için bkz. Erkut, Ġptal Davasının Konusunu OluĢturma Bakımından Ġdari ĠĢlemin 

Kimliği, a.g.e., s. 149 
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  Erkut, Ġptal Davasının Konusunu OluĢturma Bakımından Ġdari ĠĢlemin Kimliği, a.g.e., ss. 149-150 
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 Erkut, Ġptal Davasının Konusunu OluĢturma Bakımından Ġdari ĠĢlemin Kimliği, a.g.e., s. 154 
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Bazı idari iĢlemler ise kesin ve yürütülebilir olsalar bile kendilerine yargısal 

dokunulmazlık tanınmıĢtır. Bu iĢlemlere karĢı her hangi bir yargı mercine 

baĢvurulamamaktadır. Bunlar yürütme organın “hikmet-i hükümet”, hükümet iĢlevinin 

gereği, gibi politik niyet ve amaçla yapılmıĢ, yürütme ile parlamento arasındaki iĢlemleri 

ifade eden hükümet tasarrufları, Anayasanın 125. maddesine göre CumhurbaĢkanının tek 

baĢına yaptığı iĢlemler, HSYK‟nın bazı iĢlemleri ve SayıĢtay kararları yargı denetiminin 

dıĢında tutulmuĢtur
147

.    

 1.1.5.3. Vergi Uyuşmazlıklarına Konu İdari İşlemlerin Kesin ve Yürütülebilir 

Olmaları Bakımından İncelenmesi 

 Vergi uyuĢmazlıkları diye ifade edilen esasında mali idarenin vergilendirmeye 

iliĢkin tesis ettiği ve vergiyi doğuran olayla baĢlayıp verginin devlet hazinesine intikali için 

tesis edilen iĢlemler zincirinden ya da vergilendirme sürecine iliĢkin yapılan idari karar ve 

itirazlardan kaynaklanmaktadır. Bu iĢlemler bir diğerinin sebebi konumunda olan zincir 

iĢlemler olduğu gibi bir süreçten bağımsız iĢlemler de olabilmektedir. Ayrıca vergisel 

iĢlemler bir takım hazırlık ve ön iĢlemi de ihtiva edebilmektedir. Bu nedenle vergi 

mahkemesi, ilk inceleme yaparken kesin ve icrai iĢlem olup olmadığı yönünde iĢlemin 

niteliğinin saptanması ve duruma göre yargılama yapılıp yapılmayacağına iliĢkin kararını 

vermesi noktasında ne gibi bir inceleme yapıldığını anlamak için vergiye iliĢkin bu 

iĢlemlerin kısaca incelenmesi gerekmektedir.  

Bu inceleme iĢlemlerin tüm yönleriyle değil, kesin ve yürütülebilir olmalarının 

saptanmasıyla sınırlı tutulacaktır. Zira bu iĢlemler çalıĢmanın birinci bölümünde daha 

detaylı olarak ela alınmıĢtır. Dolayısıyla idari davaya konu edilen veya edilmesi muhtemel 

vergisel iĢlemler kesin ve yürütülmesi gereken iĢlem olup olmadıklarının ortaya konulması 

için sadece bu bakıĢ açısına ve uygulamada verilen kararlara göre tasniflenerek 

incelenecektir.  

 1.1.5.3.1. Vergilendirmeye İlişkin Kesin Ve/Veya Yürütülmesi Gereken Nitelikte 

Olmayan İşlemler 

 Vergide kanunilik ve kanuni idare ilkelerinin bir yansıması olarak vergilendirmeye 

iliĢkin iĢlemler aĢağı yukarı tahmin edilebilecek sayıda ve türdedir. Bu iĢlemlerin bir kısmı 

kesin bir kısmı da yürütülebilir olmadıkları için idari davaya konu edilemezler. Bu nedenle 
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 Erkut, Ġptal Davasının Konusunu OluĢturma Bakımından Ġdari ĠĢlemin Kimliği, a.g.e., ss. 158-162 
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bizde iĢlemleri kesin olmayan ve yürütülebilir olmayan Ģeklinde bir ayrıma tabi tutarak 

inceleyeceğiz. 

1.1.5.3.1.1. Kesin Olmayan Vergisel İşlemler 

Yukarıda da ifade edildiği üzere bir iĢlemin kesin olması, onun hukuk düzeninde 

varlık kazanabilmesi için uyulması gereken idari usulün son aĢamasının da geçirilmiĢ 

olduğunu, baĢka bir idari makamın iĢlemine ihtiyaç duymadığını, mevcut haliyle hukuk 

düzeninde ya da kiĢilerin hukukunda sonuç doğurabilmesidir. Oysa bazı iĢlemler bu 

özelliği haiz değildir. Muhakkak ki bu o idari iĢlemin hukuksal açıdan eksik bir iĢlem 

olduğu anlamına gelmez. Bu iĢlem kiĢi için değilse bile özgülendiği amaç için bağlayıcıdır 

ve yerine göre diğer idari iĢlemler için dayanak ya da veri konumundadır. Tabii bunların 

haricinde örneğin kiĢi ve idare açısından hiçbir bağlayıcılığı olmayan hatırlatma yazıları 

gibi iĢlemler de söz konusu olabilmektedir.  

Bu çerçevede kesin olmayan vergisel iĢlemlerin temel nitelikleri göz önüne alınarak 

bir tasnif yapılacak olursa bunlar; hazırlık iĢlemleri, idarenin iç iĢleyiĢine iliĢkin iĢlemler; 

yürütülebilir olmayan iĢlemleri ise bilgi verici ve açıklayıcı iĢlemler olarak ifade 

edilebilir
148

. 

1.1.5.3.1.1.1. Hazırlık İşlemleri 

Bu çerçevede vergilendirmeye iliĢkin bazı iĢlemler tesis olunsa da baĢka bir idari 

makamın onayını ve/veya baĢka bir idari organın ikinci bir iĢlemine ihtiyaç duyarlar. 

Hukuk âleminde ya da yöneldiği kiĢinin hukukunda ancak bu Ģekliyle hüküm ifade ederler. 

Bu nedenle bu iĢlemlere hazırlık iĢlemi denir.   

Hazırlık iĢlemleri, genellikle bir idari iĢlemin oluĢturulması prosedürünün belirli bir 

parçasını meydana getirilirken aynı zamanda baĢlı baĢına bir süreç olan inceleme 

prosedürü içinde gerçekleĢtirilirler. Bu iĢlemler kesin ve nihai iĢlem olan idari iĢlemi 

ortaya çıkarmak amacıyla yapıldıkları, herhangi bir kiĢiyi yada konuyu “doğrudan” hedef 

almadıkları için ve dolayısıyla da üçüncü kiĢilerin hukuksal durumları üzerinde ve hukuk 
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  Vergisel iĢlemler bazında yaklaĢtığımızda yukarıda ifade edilen iĢlemler kesin olmayan iĢlemelerdir. 

Ancak Celal Erkut kesin olmayan iĢlemleri tanımlarken daha geniĢ bir bakıĢ açısıyla yukarıda ifade 

edilenlere ek olarak uygulamaya iliĢkin iĢlemler, hukuki etkisini yitirmiĢ iĢlemler, idarenin yersiz 

iĢlemleri gibi iĢlemleri de ifade etmiĢ ancak daha sonra bu iĢlemlerin duruma göre iptal davasına konu 

edilebileceğini belirtmiĢtir. Detaylı bilgi için bkz. Erkut, Ġptal Davasının Konusunu OluĢturma 

Bakımından Ġdari ĠĢlemin Kimliği, a.g.e., ss. 146-148 
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düzeninde tek baĢına bir hukuksal değer taĢımadıkları savları, bunların doğrudan doğruya 

iptal davasına konu yapılamayacaklarına dayanak oluĢturmaktadır
149

.   

Vergisel nitelikte yada bir vergi uyuĢmazlığına konu edilebilecek iĢlemler ise vergi 

inceleme raporları, takdir komisyonu kararları ve ihtiyati tahakkuk iĢlemleri, gümrük 

müfettiĢleri tarafından hazırlanan içeriğinde vergilendirme teklifi olan raporlarıdır.  

Ġlkesel olarak idari iĢlemi yapma yetki ve imtiyazına sahip olan idarenin genel bir 

idari usul yasası olmayan ülkemizde bu sayılanların haricinde de hazırlık iĢlemi yapması 

mümkündür.
150

 Ancak incelememizi konusunu belirgin olan idari iĢlemler üzerinde 

sürdürmek daha bilimsel olacağından muhtemel hazırlık iĢlemleri analize dahil 

edilmemiĢtir.   

1.1.5.3.1.1.1.1. Vergi İnceleme Raporları 

Vergisel iĢlemlerden hazırlık iĢlemi niteliğinde olan ve ilk akla gelen iĢlemler 

Ģüphesiz vergi inceleme raporlarıdır. Bunlar vergi mükelleflerinin vergi kanunlarına uygun 

davranıp davranmadıklarını saptamak üzere mali idare tarafından yapıla denetimler 

sonucunda hazırlanırlar. Yapılan denetim sonucunda Ģayet mükelleflin bir vergi kaybına 

neden olduğu yada beyan edilenden fazla vergi matrahının bulunduğu tespit edilirse bu 

husus raporun sonuç kısmında yapılacak iĢlemler olarak ifade edilir. Böylece mali idareye 

mükellefin vergilendirilmesi noktasında dayanak teĢkil edecek bir belge hazırlanmıĢ 

olur
151

.  

Vergi idaresi inceleme raporlarında belirtilen matrah farkları üzerinden iĢlem 

yapmaya yani tarh iĢlemi tesis etmeye mecburdur. Dolayısıyla inceleme raporu Ģayet bir 

matrah farkı içeriyorsa rapor uyarınca tarh iĢlemi gerçekleĢtirilecek olacağından matrah 

farkı içeren vergi inceleme raporları, tarh iĢlemi için hazırlık iĢlemi niteliğindedir. Bunlar 
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  Erkut, Ġptal Davasının Konusunu OluĢturma Bakımından Ġdari ĠĢlemin Kimliği, a.g.e., s. 139-141 
150

  Ġdarenin bir iĢlemi yapmak zorunda olması ile bir iĢlemi yapmak ya da yapmamak noktasında seçimlik bir 

hakka sahip olması, doktrinde “bağlı yetki” ve “takdir yetkisi” ile ifade edilmektedir. Özünde her iki yetki 

türü de idari yetkidir. Ġdarenin yetkisini idari iĢlem ile icra ettiğine göre bir konuda yetkilendirilmiĢ bir 

idare Kanun ve bundan kaynaklı ikincil mevzuata aykırı olmayacak Ģekilde iĢlem tesis edebilir. Bu 

kapsamda idarenin takdir yetkisi kapsamında kalan bir alanda baĢka bir hazırlık iĢlemi tesis etmesi ise 

teorik olarak mümkündür. Ġdarenin yetkileri ve normlar hiyerarĢinden kaynaklanan kademeler arası 

boĢluk ve bu boĢluğa iliĢkin takdir yetkisinin analizi için bkz. Adnan Gerçek, Türk Vergi Hukukunda 

Ġdarenin Takdir Yetkisi, YaklaĢım Yayıncılık, Ankara, 2006, ss. 13-20 
151

  Vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah farkları VUK‟un 30/2. maddesi uyarınca re‟sen tarh edilmiĢ 

sayılmaktadır. Bu kapsamda VUK‟un 30. maddesinin 2. fıkrası: “Ġnceleme raporunda bu maddeye göre 

belirlenen matrah veya matrah farkı resen takdir olunmuĢ sayılır.” 



176 

 

doğrudan iptal davasına konu edilemezler. Nitekim DanıĢtay‟ın da istikrar kazanmıĢ 

kararları bu yöndedir
152

. 

Bununla birlikte matrah farkı öngörmeyen inceleme raporları Ģayet kiĢinin gelecek 

dönemlerine iliĢkin hukukunu etkileyecek hukuki sonuçları içeriyorsa bu rapordan sonra 

artık idarece yapılacak ve tebliğ edilecek ikinci bir idari iĢlem söz konusu olmayacaksa bu 

kez bu raporların nihai ve kesin olduğu, dolayısıyla doğrudan iptal davalarına konu 

edilebilmektedir. DanıĢtay‟ın da kararları yönde olmaktadır
153

. 

1.1.5.3.1.1.1.2. Takdir Komisyonu Kararları 

 Vergisel iĢlem olmakla birlikte doğrudan idari davaya konu edilemeyen bir diğer 

hazırlık iĢlemi ise takdir komisyonu kararlarıdır.  

 Bilindiği gibi Türk Vergi Hukuku beyan esası üzerine kuruludur. Buna göre 

vergilendirme kiĢilerin beyanlarına dayalı olarak yapılmaktadır. Ancak kimi durumlarda 

idare kiĢinin ödeyeceği vergiyi kendisi belirleyebilmektedir. Yasa‟da yer alan sebeplerin 

varlığı halinde idare kiĢinin yerine geçerek onun ne kadar vergi vermesi gerektiğine karar 

verir VUK 30. md.). Bunun için de kiĢinin vergiye esas alınacak matrahını tespit eder. 

Bunu da takdir komisyonları vasıtasıyla yapar.  

Takdir komisyonlarının temel iĢlevi kiĢilerin ödeyecekleri verginin hesaplanacağı 

matrahı belirlemektir. Bu yönüyle beyan esası olan vergi sistemimizin mükellef tarafından 

eksik bırakılan ya da hatalı yapılan aĢamasının tamamlanmasına yöneliktir. Burada 

belirlenen matrah üzerinden ilgili vergi idaresi tarafından tarh iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

                                                           
152

  Dava konusu edilen vergi tekniği raporunun, ilgililerin hukuki durumunda değiĢiklik yaratmayan fiili bir 

durumun tespitine iliĢkin olduğu, bu tespitin de usule ve kanuna aykırılığı yönündeki iddialarının ise 

salıncak vergi ve kesilecek cezaya karĢı açılacak davada incelenebileceği gerekçesi ile yerel mahkeme 

davayı incelenmeksizin reddetmiĢtir. Karar DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 20.01.2006 gün ve E:2005/2587 

K:2006/50 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 
153

  Bursa 2. Vergi Mahkemesi tarafından vergi inceleme raporunun iptali istemiyle açılan davada; verilen 

22.01.2010 gün ve E:2009/1436 K:2010/111 sayılı kararda,  mali idarenin vergi inceleme raporunun dava 

konu edilmeyeceği iddiası Ģu Ģekilde karĢılanarak iĢin esası hakkında karar verilmiĢtir. “Davalı idarece 

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 378. maddesinde belirtilen Vergi Mahkemelerinde dava açılmasını 

düzenleyen hükme dayandırılarak yapılan ortada idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken 

bir iĢlemin bulunmadığı iddiası; vergi inceleme raporları kural olarak hazırlayıcı iĢlem niteliğinde 

olduklarından doğrudan idari davaya konu edilemeyecekleri kabul edilmekle birlikte Ģayet rapor, sadece 

tarhiyat öngörmeyip aynı zamanda mükellefin gelecek dönemlerdeki hukukunu etkiler nitelikte sonuçlar 

da içeriyorsa doğrudan idari davaya konu edilebileceği, DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 

23.12.2005 gün ve E: 2006/201 K: 2005/308 sayılı kararının da bu yönde olduğu hususları dikkate 

alındığında yerinde görülmemiĢtir.”  
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Dolayısıyla matrahın belirlenmesi tarh iĢlemi için hazırlık niteliğinde olduğundan 

doğrudan doğruya iptal davasına konu edilemez
154

. 

Bununla birlikte VUK‟ta sadece matrah belirlenmesi için oluĢturulmuĢ takdir 

komisyonları bulunmamaktadır.  Bunların haricinde arsalara ait asgari ölçüde birim değer 

tespitinde görevli takdir komisyonları ile araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde 

görevli takdir komisyonları düzenlenmiĢtir
155

. Bu komisyonların kararları da teorik olarak 

gelecek dört yıl için yapılacak emlak vergisi tahakkukları için hazırlık niteliğinde iĢlem 

olmakla birlikte bunlara karĢı dava açılacağı VUK‟un mükerrer 49. maddesinde
156

 özel 

olarak düzenlendiğinden bu iĢlemler kesin iĢlem gibi idari davaya konu 

edilebilmektedir
157

. 

 

 

 

                                                           
154

 Bu husus Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince verilen 28.03.2011 gün ve E:2010/1946 K:2011/1049 sayılı 

kararında bu husus Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir. 

 “Davacı vekilin takdir komisyonu kararının iptali istemine gelince;  

 Teknik olarak takdir komisyonu kararı, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 14/3-d maddesi 

anlamında kesin ve yürütülebilir bir iĢlem olmayıp kendisinden sonra yapılacak tarhiyat iĢlemi için 

hazırlık iĢlemi niteliğindedir. Tarhiyat iĢlemlerine karĢı açılan davalarda bunların da hukukiliği idari 

yargı mercilerince incelendiğinden ve tarhiyat iĢlemi olmaksızın tek baĢlarına kiĢilerin hak ve 

menfaatlerinde değiĢiklik yaratmayacaklarından davanın takdir komisyonu kararının iptaline iliĢkin 

kısmının incelenme olanağının bulunmadığı sonucuna varılmıĢtır.” 
155

  213 sayılı VUK‟un 72. Maddesi: “Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün 

(müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri 

memurların baĢkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiĢ iki üyeden kurulur. 

  Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye baĢkanı veya tevkil edeceği 

memurun baĢkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru defterdarın, vergi dairesi baĢkanlığı bulunan 

yerlerde ise vergi dairesi baĢkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği 

bir memur ve ticaret odasınca seçilmiĢ bir üye (ilgili olduğu arsalara iliĢkin takdir komisyonlarına 

organize sanayi bölgesini temsilen bir üye) ile ilgili mahalle ve köyün muhtarından kurulur. 

  Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu, valinin baĢkanlığı altında defterdar, 

Tarım Orman ve KöyiĢleri Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından 

seçilmiĢ birer üyeden kurulur. 

  Takdir komisyonları daimi veya geçici olurlar. Takdir komisyonlarının kurulacağı yerler ile bu madde 

uyarınca kurulan komisyonların çalıĢma usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 Daimi komisyon bulunmayan yerlerde takdir iĢleri geçici komisyonlar tarafından görülür.”    
156

 Daha önceleri arsa/arazi metre kare birim değerlerine iliĢkin takdir komisyonu kararlarına Kanunda 

sayılan belli kiĢi kuruluĢlar dava açabiliyordu. Ancak konuyla ilgili Bursa 2. Vergi Mahkemesinin itiraz 

baĢvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 31.05.2012 tarih ve E:2011/38 ve K: 2012/89 

sayılı kararı ile ilgili madde metni iptal edildiğinden artık ilgili herkes bu komisyon kararlarına karĢı dava 

açabilmektedir. 
157

 DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 19.01.2006 gün ve E:2005/4092 K:2006/2 sayılı, 27.04.2006 gün ve 

E:2006/1352 K:1598 sayılı  kararı. 



178 

 

1.1.5.3.1.1.1.2. İdarenin İç İşleyişine İlişkin İşlemler 

Ġdarenin iç iĢleyiĢine iliĢkin iĢlemler, Bir idari kuruluĢun çalıĢmasına, iĢleyiĢine, 

verimliliğine yönelik yer, zaman ve yöntem saptayan direktifler, tavsiyeler ve önlemler 

getirmeyi amaçlayan iĢlemleridir
158

.  

Bu iĢlemler idare aygıtının hangi konularda nasıl hareket etmesi gerektiğini 

düzenleyen ve hiyerarĢik olarak üst makamdan alt birimlere düzenlenen iĢlemlerdir. 

Örneğin Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından il Vergi Dairesi BaĢkanlıklarına gönderilen bir 

konu hakkında ne gibi iĢlemler yapılması gerektiğini içeren uygulamaya iliĢkin iĢlemler. 

Bu iĢlemler muhatabı idare için kesin ve bağlayıcı iĢlemlerse de bu iĢlem uyarınca 

muhatap idare tarafından yönetilen kiĢi hakkında bir iĢlem tesis olunacağından kiĢi 

açısından kesin bir iĢlem değildir.  

Örneğin Gümrük Yükümlülüklerine ĠliĢkin Hüküm Ġçeren TeftiĢ Raporları: Egemen 

olarak devletin vergilendirme yetkisi sadece yurt içi iĢlemlerinde değil yurt dıĢı iĢlemleri 

için de geçerlidir. Bu nedenle gümrük idareleri de genel anlamda mali idare kavramı 

içerisinde yerlerini alırlar. Dolayısıyla gümrük idareleri kendi göreve yetki alanlarına 

iliĢkin vergisel iĢlem yapabilmektedir. Bu çerçevede gümrük irdelerinin merkezi yönetim 

tarafından yapılan denetimleri sonucunda noksan veya hatalı alındığı tespit edilen vergi ve 

benzeri mali yükümlülükler için idarelere bunların tamamlattırılması noktasında iĢ emri 

içeren raporlar düzenlenebilmektedir
159

.  

Bu kapsamda anılan raporlarda yer alan tutar miktarlara göre vergilendirmeyi 

gümrük müdürlükleri yapacağından söz konusu raporlar bu vergilendirme için muhatap 

idare için direktif niteliğinde ancak ilgilisi hakkında doğrudan icra edilecek nitelikte bir 

iĢlem değildir.  

1.1.5.3.1.2. Yürütülebilir Olmayan İşlemler 

 Bu iĢlemler ilgililere hukuki durumu anlatan, açıklayan dolayısıyla mevcut hukuk 

düzenine her hangi bir değiĢiklik yaratmayan iĢlemlerdir
160

. Bu iĢlemler kesin oldukları 

halde yürütülebilme yeteneğinden yoksun oldukları için idari davaya konu edilemezler.  Bu 

                                                           
158

  Erkut, Ġptal Davasının Konusunu OluĢturma Bakımından Ġdari ĠĢlemin Kimliği, a.g.e., s. 133 
159

  Bunlara uygulamada cevaplı rapor, rapor veya teftiĢ raporu denilmektedir. 
160

  Erkut, Ġptal Davasının Konusunu OluĢturma Bakımından Ġdari ĠĢlemin Kimliği, a.g.e., s. 144 
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iĢlemler genellikle idare hukuk teorisinde “Bilgi Verici ve Açıklayıcı ĠĢlemler” olarak 

ifade edilir. 

 Mali idare tarafından vergiyle ilgili olarak tesis edildiği ve kesin olduğu halde bazı 

iĢlemler yürütülebilir olmadıkları için idari davaya konu edilemezler. Bunların baĢında 

Tebligat iĢlemleri, özelgeler, borç dökümü belgesi, görüĢme mektubu, beyana çağrı 

iĢlemleri gibi iĢlemler gelmektedir. ġüphesiz bu iĢlemlerin sayısını artırmak mümkündür. 

Ancak uygulamada sıkça karĢılaĢılan bu iĢlemler konunun analizi için seçilmiĢtir.  

1.1.5.3.1.2.1. Tebligat İşlemleri 

Vergi Usul Kanunda tarh ve tahakkukun arasında yer alan “tebligat iĢlemi” vergi 

hukuku açısından idari iĢlemlerin tarafların hukukunda sonuç doğurması bakımından 

fevkalade önemli olsa da iptal davasına konu edilecek türde iĢlem değildir. 

Tebligat idari iĢlemin yapılıĢ prosedüründen tamamen farklıdır. Ġdari iĢlemin ilgili 

kiĢiye duyurulması maksadının dıĢında bir iĢlevi olmamasına rağmen önemli bir aĢamadır. 

Ancak tebligat vergi hukuk açısından daha da önemlidir. Zira vergilendirme vergiyi 

doğuran olayın vuku ile baĢlayıp bir takım zincir iĢlemlerin sonunda verginin ortaya 

çıkması tahakkuk etmesi ve tahsili ile hazineye intikaline kadar bir sürece iĢarettir. Bu 

sürecin birinden diğerine geçiĢler de tebligat iĢlemi ile yapılmaktadır. Örneğin tarh 

iĢleminin tebliği ile tahakkuk aĢamasına geçilir, aynı Ģekilde ödeme emrinin tebliği ile de 

haciz aĢamasına geçilmektedir.  

KiĢilerin kendi beyanlarının haricinde vergilendirilmesi sürecinde kiĢinin de sürece 

katılımının azami ölçüde sağlanması için tebligat iĢlemi öngörülmüĢ ve VUK kapsamında 

yapılan iĢlemler ile AATUHK kapsamında yapılan iĢlemlerin tebliği genel hükümlerden 

(7201 sayılı Tebligat Kanunundan baĢka) VUK‟da belirlenen koĢullara göre yapılmaktadır. 

Tebligat iĢleminin usulsüz olması tebliğe iliĢkin iĢlemi geçersiz kılmakla beraber bu 

ancak tebliğe konu olan iĢlem ya da o iĢlemden sonra tesis edilecek iĢleme karĢı açılacak 

davalarda tespit edilmesi mümkün olan bir durumdur
161

. Yoksa tebligat iĢlemi tek baĢına 

yürütülebilecek bir iĢlem olmadığından idari davaya konu edilememektedir
162

. 

                                                           
161

  Nitekim DanıĢtay Dokuzuncu Dairesince verilen 14.05.2013 gün ve E:2010/2702 K:2013/4648 sayılı 

kararda ödeme emrine karĢı açılmıĢ bir davada, ödeme emrinden önceki aĢama olan ihbarnamenin 

Kanunun aradığı Ģekliyle hukuka uygun bir Ģekilde tekemmül etmesini aramıĢ ve bunun için ödeme 

emrine dayanak olan iĢlemlerin usulüne göre tebliğini incelemiĢtir. Kararın ilgili kısmı Ģöyledir:  “213 

sayılı Vergi Usul Kanununun "Tebliğ Esasları" baĢlıklı 93. maddesinde, tahakkuk fiĢinden gayri, 
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1.1.5.3.1.2.2. Özelgeler 

Bu iĢlemlerin vergi uyuĢmazlıklara yansıması noktasında ilk akla gelen örnek 

özelgelerdir. Özelge yada eski adıyla mukteza bilindiği VUK‟un 413. maddesine göre tesis 

olunur.
163

 Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulamaları 

bakımından kendilerine açık olmayan ve duraksama yaratan konular hakkında yetkili 

makamlardan yazılı olarak açıklama isteminde bulunmaları üzerine, bu makamlarca 

konuyla ilgili olarak verilen yazılı açıklamalardır. Dolayısıyla kiĢi için bağlayıcı değildir. 

KiĢi isterse özelgede belirtilen Ģekilde uygulama yapar isterse yapmaz. Ancak Özelgeye 

uygun hareket edilmesi halinde dahi idarece sonradan yapılacak incelemenin sonunda Ģayet 

                                                                                                                                                                                
vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikaların ve yazıların adresleri bilinen gerçek 

ve tüzel kiĢilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile 

tebliğ edileceği, Ģu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi Ģartıyla tebliğin daire veya komisyonda yapılmasının 

caiz olduğu, 94. maddesinin 1. bendinde, tebliğin, mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi 

vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılacağı, tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde 

ikamet adresinde bulunanlardan veya iĢyerlerinde memur ya da müstahdemlerden birine yapılacağı, aynı 

Kanunun "Tebliğ Evrakının Teslimi" baĢlıklı 102. maddesinde de, muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini 

değiĢtirmesinden dolayı bulunamamıĢ olması halinde posta memurunun durumu zarf üzerine yazacağı ve 

mektubun posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderileceği, muhatabın geçici olarak 

baĢka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komĢuları tarafından bildirildiği takdirde 

keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliğinin tebliğ alındısına yazılarak altının beyanı yapana 

imzalattırılacağı, imzadan imtina ederse tebliği yapanın bu ciheti Ģerh ve imza ederek tebliğ edilemeyen 

evrakın çıkaran mercie iade olunacağı, bunun üzerine tebliği çıkaran mercii tarafından tayin olunacak 

münasip bir süre sonra yeniden tebliğe çıkarılacağı, ikinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple 

tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğin ilan yoluyla yapılacağı ve son fıkrasında da, yukarıdaki 

fıkralarda yazılı iĢlemlerin komĢularından bir kiĢi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden veyahut bir 

zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyeti taahhüt  ilmuhaberine yazılarak tarih ve imza vazedilmek ve 

hazır bulunanlara da imzalattırmak suretiyle tesbit olunacağı hükmü yer almıĢtır. 

 Bu hükümlerin değerlendirilmesinden Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tebligatın öncelikle posta 

yoluyla yapılması gerektiği, ancak bu yolla tebligatın mümkün olmaması halinde diğer tebliğ yollarının 

uygulanabileceği anlaĢılmaktadır. 

 Olayda ise tebligatın posta yoluyla yapılması yoluna gidilmediği, memur eliyle tebligata çıkarılan 

ihbarnamelerin davacının iĢyeri adresinde ve kanuni temsilcinin de ikametgah adresinde tebliğ 

edilemediğine iliĢkin her iki adres için düzenlenen adreste bulunulmadığına yönelik adres tespit 

tutanaklarının bulunduğu görülmektedir. 

 Bu durumda posta yoluyla tebliğ yoluna baĢvurulmadan adres tespit tutanaklarının hüküm ifade etmesi 

söz konusu olamayacağından, vergi ceza ihbarnamelerinin ilanen tebliği yoluyla kesinleĢtirildiğinden 

bahisle düzenlenen  dava konusu ödeme emrinde isabet bulunmadığından  yazılı gerekçeyle davanın 

reddine karar verilmesinde yasal isabet görülmemiĢtir.”  
162

  DanıĢtay Üçüncü Dairesince verilen 29.03.2011 gün ve E:2009/2435 K:2011/885 sayılı kararında, tebligat 

iĢleminin keskin ve yürütülebilir iĢlem olmadığı, kesin ve yürütülebilir iĢlemle dava konusu edildiğinde 

bu hususun incelenebileceği vurgulanmıĢtır.   
163

  213 sayılı VUK‟un 413. maddesi: “Mükellefler, Maliye Bakanlığı'ndan veya Maliye Bakanlığı'nın bu 

hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve 

tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler. 

 Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya sirkülerle cevaplamak mecburiyetindedir. 

 Alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam etse dahi ceza 

kesilmez." 
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vergi ziyaı oluĢmuĢ ise ceza kesilemeyecektir. Bu nedenle özelgeler kiĢiler için değil idare 

için bağlayıcıdır diyebiliriz. 

Özelgeler kiĢilere bu hukuki durum karĢısında nasıl hareket etmelerini açıklayan 

idari görüĢ niteliğinde olduğundan kesin olmalarına rağmen; kendiliğinden kiĢinin 

hukukunda kamu gücüne dayalı bir Ģekilde yürütülme ya da icrai yeteneğe sahip 

değildirler. KiĢinin iradesine göre hukuki yapıları belirlenmiĢ olduğundan bunlar da idari 

davaya konu edilememektedir
164

. 

Ancak bir iĢlemin adının özelge olması onu tek baĢına idari davanın dıĢından 

bırakamaz. Ġçeriğinde kiĢinin hukukunu etkileyen onu bir Ģekilde davranmaya zorlayan adı 

her ne olursa olsun idari davaya konu edilebilir. Dolayısıyla bir iĢlemin adı onu tek baĢına 

niteleyemez. Bu husus vergi yargısı tarafından da dikkate alınmaktadır. ĠĢlemin adı ne 

olursa olsun Ģayet kiĢinin hukukunda sonuç doğuruyor ve kesin ve yürütülmesi gereken 

hükümler içeriyorsa iptal davasına konu edilebilmektedir. Mahkemeler de bu durumda iĢin 

esasına girip karar vermektedirler
165

. 

                                                           
164

  Bu doğrultuda Mersin 2. Vergi Mahkemesinin 28.2.2012 gün ve E:2012/218; K:2012/205 sayılı kararı ile 

25.1.2012 tarih ve 297 sayılı Özelgenin iptali istemiyle açılan davayı, özelgenin durum bildiren, bilgi 

verme maksadı taĢıyan, idarelerin iç yapı ve çalıĢma düzenini ilgilendiren iĢlemlerin iptal davasına konu 

yapılabilecek nitelikte olmadığı, bilgi içeren özelgeden ibaret dava konusu yazının davacının hukuksal 

durumunu etkileyen kesin ve yürütülmesi zorunlu bir iĢlem olmadığı, bu nedenle esasının incelenmesine 

olanak bulunmadığı gerekçesiyle incelenmeksizin reddetmiĢtir. Karar DanıĢtay Yedinci Dairesinin 

01.04.2013 gün ve E:2012/4072 K:2013/1567 sayılı kararı ile onanmıĢtır. Yine DanıĢtay Yedinci Dairesi 

tarafından verilen 03.06.2013 gün ve E:2010/1193 K:2013/2971 sayılı kararı da bu yöndedir. DanıĢtay 

Dördüncü Dairesinin 17.09.2013 gün ve E:2010/876 K:2013/5990 sayılı kararı, DanıĢtay Dokuzuncu 

Dairesinin 21.03.2013 gün ve E:2012/98 K:2013/2363 sayılı kararları.  
165

 DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 31.10.2006 gün ve 2006/1452 K:2006/2080 sayılı kararı. Kararı ilgili kısmı 

Ģöyledir: “Ġdare Hukukunda, idarenin aynı durumda olan idare edilenler için bağlayıcı objektif hukuk 

kuralları koyan, yani normatif nitelikte tek yanlı tasarruf olarak tanımlanan düzenleyici iĢlemler 

yürürlüğe girdiği andan itibaren hukuki sonuçlar doğurmaya baĢlar. Ġdarenin görev alanına giren 

konularda genel düzenleyici iĢlem yapma yetkisi bulunmaktadır. Ancak bu yetkinin kullanımı, kanunun 

öngördüğü esas ve amaca uygun olmak zorundadır. Bu husus Anayasa'nın 8. maddesinde, yürütme yetkisi 

ve görevinin, Anayasaya kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve yerine getirileceği belirtilerek 

vurgulanmıĢtır.  

 Dava konusu sirküler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 413. maddesinin 4962 sayılı Kanun'un 17. 

maddesi ile değiĢik ikinci fıkrasının Maliye Bakanlığı'na vermiĢ olduğu yetki uyarınca yayımlanmıĢtır. 

Anılan maddelerin ilk fıkrası, mükelleflerin, Maliye Bakanlığı'ndan veya Maliye Bakanlığı'nın bu hususta 

yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü 

mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilecekleri; Maliye Bakanlığı'na yetki veren ikinci fıkrası 

da, yetkili makamların izahat isteğini, yazı ile veya sirkülerle cevaplamak mecburiyetinde oldukları 

düzenlemesini içermektedir.  

 Bu iki fıkra hükmünün birlikte değerlendirilmesinden anlaĢılacağı üzere; Maliye Bakanlığı'na sirküler 

yayımlama konusunda verilen yetkinin amacı, mükelleflerin, vergi durumları ve vergi uygulaması 

bakımından müphem ve duraksama yaratan hususlarda istemiĢ oldukları izahatın (açıklamanın), her 

mükellefe ayrı ayrı yazı ile verilmesi yerine; aynı durumda bulunan tüm mükelleflere, aynı anda ve tek 

iĢlemle duyurulmasının sağlanmasıdır.  
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1.1.5.3.1.2.3. Borç Dökümü Belgesi 

 Borç dökümü belgesi, ilgilisinin mali idareye baĢvurması üzerine kendisine ya da 

idare tarafından re‟sen ilgilinse gönderilen ve kiĢinin o an itibariyle devlet hazinesine ne 

kadar borçlu olduğunu gösterir bir tablodur. Bu tablo esasında ilgilisi hakkında daha önce 

Ģahsında ya da gıyabında yapılan vergisel iĢlemlerin bir sonucudur. Ġdare nezdinde tutulan 

kayıtların ilgilisi ile paylaĢılmasıdır. 

Katı kanunilik ilkesinin geçerli olduğu vergi hukukunda bu ilkenin bir yansımsı da 

vergilendirmeye iliĢkin iĢlemlerin kanunlarla belirlenmiĢ olmasıdır. Bu nedenle borç 

dökümü belgesi vergilendirme sürecine iliĢkin yasal bir iĢlem olmadığından, bu iĢlemin 

tesisi idarenin takdirindedir. Ġdare isterse kiĢiyi bilgilendirmek amacıyla kayıtlarında 

görünen borçların bir dökümünü yazılı olarak ilgilisine sunabilir. Bu kiĢinin ne kadar 

borçlu olduğunu ona bildiren açıklayıcı bilgilendirmektedir. KiĢinin hukukunda zaten var 

olan durumu değiĢtirmediğinden yürütülme yeteneğinden yoksundur. Bu nedenle ilgilisinin 

bunu bir idari iĢlem olarak kabul edip ve sırf bu iĢleminin iptali istemiyle dava açması 

halinde bu dava incelenmemektedir
166

.  

1.1.5.3.1.2.4. Görüşme Mektubu 

 Mali idare bazı zaman daha etkin bir vergilendirme ve gönüllü uyum kapsamında 

ilgisi hakkında vergisel iĢlem yapmadan onunla uzlaĢı arayıĢına gidebilmektedir. Bu uzlaĢı 

213 sayılı Kanunda düzenlenen uzlaĢma değildir. Burada idare elinde bulundurduğu kamu 

                                                                                                                                                                                
 Sirküler, getirdiği bu Ģart ve yaptırım ile açıklama niteliğini aĢarak, mükellefler hakkında hukuki sonuç 

doğuran düzenleyici iĢlem niteliği kazanmıĢtır. Düzenleyici iĢlem niteliği kazanan ve kanuna aykırı 

olmaması gereken sirküler ile kanunda aranmayan ve kanunun kapsamını daraltan yeni bir Ģart getirilmiĢ 

olup dava konusu sirkülerin bu haliyle dayanağı olan kanun ve genel tebliğlere aykırı olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

 Açıklanan nedenlerle, davanın kabulüne, dava konusu edilen 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu'nun 29/2. maddesiyle geçici 15. maddesine dayanılarak yayımlanan KDVK-5/2003-5 sayılı 

Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “1 GiriĢ” baĢlıklı bölümünde yer alan “3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanunu'nun geçici 15. maddesindeki Katma Değer Vergisi istisnasından veya 2002/4480 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 12. sırasındaki indirimli oranda Katma Değer Vergisi 

uygulamasından yararlanabilmek için inĢaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına 

düzenlenmiĢ olması gerekmektedir. ĠnĢaat yapı ruhsatı münhasıran konut yapı kooperatifi adına 

düzenlenmemiĢ ise yapılan inĢaat taahhüt iĢlerinin istisnadan veya indirimli oranda Katma Değer 

Vergisinden yararlanması mümkün değildir.” ibarelerinin iptaline, oybirliğiyle karar verildi.”  Kararı 

aktaran H.Hakan Kıvanç, “Vergi Hukukunun Kaynaklarından Sirkülerlerin Yeri ve Dava Edilebilirliği”, 

http://www.alomaliye.com/2007/hakan_kivanc_sirkuler.htm (17.12.2013) 
166

  Bu konuda Ġstanbul 4. Vergi Mahkemesince borç dökümü belgesinin kesin ve yürütülebilir olmadığı 

gerekçesine dayalı olarak ĠYUK‟un 15/1-b maddesi uyarınca 17.04.2008 gün ve E:2008/1317 

K:2008/1272 sayılı kararı ile davayı incelenmeksizin ret etmiĢtir. Bu karar DanıĢtay Dokuzuncu Dairesi 

tarafından 27.10.2010 gün ve E:2008/4882 K:2010/5438 sayılı kararı ile onanmıĢtır.  

http://www.alomaliye.com/2007/hakan_kivanc_sirkuler.htm
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gücünü kullanma noktasında sahip olduğu gücü henüz kullanmadan önce kiĢinin gönüllü 

uyumunu desteklemek için kendisi ile görüĢmek amacına matuftur.  

 Ġlgilisine yazılacak bir görüĢme mektubu ile hakkında vergilendirmeyi gerektirecek 

aya da vergisel bir iĢlem yapmak durumunda olunduğu bunun için bağlı bulunduğu veya 

diğer bir vergi idaresi ile söz konusu durumu görüĢmek için davet edilmektedir. Bu iĢlem 

de yine kesin bir iĢlem olmakla birlikte kiĢinin hukuku noktasında yürütülme yeteneği 

bulunmayan bir iĢlemdir. KiĢi isterse bu görüĢme mektubu adlı iĢlemin gereğini yapar 

istemezse yapmaz. Bu nedenle bu iĢlem idari davaya konu edilebilecek bir iĢlem 

değildir
167

.  

1.1.5.3.1.2.5. Beyana Çağrı Yazısı/Mektubu 

 Mali idarenin günümüz koĢullarında mükelleflerin anlık takip edilmesi noktasında 

getirilen bir kısım uygulamaların sonucu olarak daha önceden tesis edilmeyen iĢlemler 

tesis olunmaya baĢlanmıĢtır. Bunlar arasında ekonominin kayıt altında tutulması ve vergi 

kayıp ve kaçağının önlenmesi noktasında getirilen Form Ba-BS uygulaması
168

 kapsamında 

kiĢinin beyanları anlık takip edilmekte ve alıĢlarında sakınca görülen mükellefler bu 

sakıncalarını giderecek beyanlar vermesi için uyarılmaktadır.  

 Vergilendirmeye iliĢkin usul kurallarının belli olduğu bir düzende idarenin bu 

iĢlemi kesin olmakla birlikte kiĢinin hukukunda yürütülmesi zorunlu bir iĢlem değildir. 

KiĢi isterse idarenin dediği Ģekliyle beyanlarını düzeltir, istemezse düzeltmez ve böylece 

beyana çağrı yazısına kayıtsız kalır. O zamanda idarenin yapacağı iĢlem re‟sen tarh 

usullerini iĢletmek olacaktır. Ki bu usuller zaten vergilendirmeye iliĢkin kanuni usullerdir. 

Bu nedenle kiĢinin yeniden beyan vermesi için tesis edilen iĢlemler bildirim mahiyetinde 

olup idari davaya konu edilmesi mümkün değildir
169

.   

                                                           
167

  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 04.04.2001 gün ve E:1999/3741 K:2001/1197 sayılı kararı, DanıĢtay Yedinci 

Dairesinin 19.10.2000 gün ve E:2000/679 K:2000/2840 sayılı kararı, DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 

16.06.2010 gün ve E:2009/2399 K:2010/3680 sayılı kararı. 
168

  Form Ba-Bs uygulaması, 213 sayılı VUK‟un mükerrer 257. Maddesinde düzenlenen yetkiye istinaden 

Maliye Bakanlığınca 21.07.2005 gün ve 25882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 350 sayılı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğiyle hukukumuza getirilmiĢtir. Zamanla diğer tebliğler de değiĢiklik yapılmıĢ ve 

güncel halini almıĢtır.  
169

 Bu konuda Denizli 1. Vergi Mahkemesince verilen 16.03.2007 gün ve 2006/34 2007/37 sayılı kararı ile 

beyana çağrı mektubunun idari davaya konu edilemeyeceğinden davanın bu kısmının incelenmeksizin 

reddine karar verilmiĢtir. Bu kara DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 29.04.2009 gün ve E:2007/2956 

K:2009/2347 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 
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1.1.5.2.2. Vergilendirmeye İlişkin Kesin Ve Yürütülmesi Gereken Nitelikte Olan 

İşlemler 

 Vergi hukuku kendine has usul kanunu olması nedeniyle kiĢilere daha fazla bir 

hukuki güvence sunmaktadır. Bu hukuki güvencenin en temel dayanağı ise bu iĢlemlere 

karĢı yargı yoluna baĢvurulmasıdır. BaĢvurulan yargı merci ise dava konusu edilen iĢlemin 

kesin ve yürütülebilir olup olmadığını tayine yetkilidir. Hatta denilebilir ki bir iĢlemin idari 

davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülebilir olup olmadığına karar verme tekeline de 

sahiptir.  Ancak vergilendirmeye iliĢkin iĢlemler Kanunda belirlenen Ģekliyle tesis 

olunduğundan bunlara karĢı dava açıldığında vergi yargısı için o iĢlem kanundaki unsurları 

içerdiği müddetçe nettir. Ġdari davaya konu edilebilmesi noktasında çok fazla tereddüt 

yaĢanmaz. 

 Bu kapsam da vergi mahkemelerinde dava konusu edilen iĢlemlerden kesin ve 

yürütülebilir iĢlem oma niteliğine haiz, bu konuda taraflar ve mahkeme tarafından her 

hangi bir duraksama yaĢanmayan iĢlemler vardır. Bu iĢlemler çalıĢmanın birinci 

bölümünde detaylı olarak açıklandığından burada sadece ismen yer verilecektir. 

a) Vergi Usul Kanuna göre tesis olunan kesin ve yürütülmesi gereken iĢlemler: 

 Tarh  

 Tahakkuk  

b) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre kesin ve 

yürütülmesi gereken iĢlemler: 

 Teminat isteme 

 Ġhtiyati haciz ve/veya ihtiyati tahakkuk 

 Teminatlı alacaklarda ödemeye çağrı mektubu (aksi takdire teminatın 

çözüleceğinin ihtar edildiği iĢlemler) 

 Ödeme emri 

 Haciz 

 SatıĢ 
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c) Vergilendirmeye zincirine dâhil olmayan ancak vergisel boyutu olan iĢlemler: 

bu iĢlemlere mükelleflerin mahsup talepleri ile ilgili olarak idarece tesis edilen 

ve kiĢiye ekstra yükümlülükler yükleyen iĢlemler örnek olarak verilebilir.
170

 

d) Ġlgiler tarafından haklarında idareye baĢvuru yapılarak vergisel iĢlemi tesis 

etmeye yönelik yapılan baĢvuruların reddine iliĢkin iĢlemler: 

 Düzelme ve Ģikâyet baĢvurularının reddine iliĢkin iĢlemler 

 UzlaĢma baĢvurularının reddine iliĢkin iĢlemler 

e) Ġdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında yapılan baĢvuruların reddine iliĢkin 

iĢlemler 

 10. Madde kapsamında yapılan baĢvurunun reddine iliĢkin iĢlemler 

 11.maddesine göre yapılan baĢvurunun reddi üzerine ilk iĢlem için kalan 

sürede davanın açılabilir olması 

f) Gümrük Kanuna göre tesis edilen iĢlemler: Bu iĢlemler 4458 sayılı Kanunun 

242. maddesinde zorunlu idari itiraza tabi olan iĢlemlerin dıĢında tesis ettiği ve 

kiĢinin hukukunda sonuç doğuran kesin ve yürütülebilir iĢlemleridir.  

g) Gümrük Kanunun 242. maddesine göre zorunlu idari itiraz üzerine tesis edilen 

Bölge Müdürlüğü iĢlemleri 

1.1.6. Süre AĢımı veya Davanın Süresinde Açılması 

Ġdari yargılamanın ve haliyle vergi yargılamasının, hukuk yargılamasından farklı, 

kendine has konularından bir diğeri de süre incelemesidir
171

. Dava açma süresi, idari 

                                                           
170

  Davacının 1999 ila 2003 yıllarında tevkif yoluyla ödenen vergilerin, diğer vergi borçlarına mahsubu 

isteminin reddine dair  2.1.2008 gün 316 sayılı iĢlemin iptali istemiyle dava açılmıĢtır. Ġstanbul 3. Vergi 

Mahkemesinin 29.12.2009 günlü ve E:2008/258, K:2009/3543 sayılı kararı ile iĢin esasını inceleyip 

davayı reddetmiĢtir. Bu karar DanıĢtay Dördüncü Dairesince yine iĢin esasına iliĢkin bir sebepten ötürü 

28.05.2013 gün ve E:2010/2571 K:2013/3902 sayılı kararı ile bozulmuĢtur. 

 BaĢka bir olayda, 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerde mal varlığının 

%10'undan fazlasını kaybettiğinden bahisle 4731 sayılı Kanun kapsamında vergi borçlarının terkin 

edilmesi talebiyle davalı idareye baĢvuran davacının, bu talebinin reddine iliĢkin iĢlemin iptali istemiyle 

açtığı davayı esastan inceleyip karara bağlayan Ġstanbul 6. Vergi Mahkemesi'nin 17.04.2007 tarih ve 

E:2006/494, K:2007/1059 sayılı kararı DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 21.03.2013 gün ve E:2008/630 

K:2013/2395 sayılı kararı ile yine esasa iliĢkin sebeplerden ötürü kısmen onanıp kısmen de bozulmuĢtur. 

 Diğer bir olayda da davacının bir kısım alıĢ faturasının sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme 

raporuna dayanılarak mahsuben iade talebinin bu faturalara isabet eden kısmının reddine iliĢkin iĢlemin 

iptali istemiyle açılan davayı kabul edip esastan karara bağlayan Bursa 1. Vergi Mahkemesi'nin 

26.03.2009 tarih ve E:2007/236, K:2009/717 sayılı kararı, DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 26.09.2013 

gün ve E:2009/4191 KÇ2013/7743 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 
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yargılamada, dava mahiyetini haiz olan baĢvurmalar hakkında süre sınırlandırmalarını 

ifade etmektedir. Dolayısıyla temyiz, karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi gibi 

bağımsız dava niteliği taĢımayan taleplere iliĢkin süreler dava açma süresi olarak kabul 

edilmemektedir
172

. Bu nedenle ilk inceleme aĢamasında süre incelemesinin konusunu 

davanın yasalarda belirlenen süreler içinde açılıp açılmadığının tespit edilmesi 

oluĢturmaktadır. 

Açılan idari davalarda sırasıyla yapılan ilk incelemede,  davacının hukuki 

durumunun incelenip idari davada davacı olabilmesi için ehliyetli olup olmadığı incelenip 

ehliyetli olduğu kanaatine ulaĢılması halinde yapılır. Bu aĢamada dava dilekçesi yukarıda 

ifade dilen Ģekliyle dava açma süresi bakımından incelenir. Ancak bu inceleme 2577 sayılı 

Kanunun 14/3. maddesinde “süre aĢımı” olarak ifade edilmiĢtir. Ġlk inceleme ekseninde 

süre analizi yapılmadan önce genel olarak süre ve dava açma süresi kavramlarının analiz 

edilmesi ileride yapılacak çözümlemeler için faydalı olacaktır.  

1.1.6.1. Genel Olarak Süre  

Bir olayın baĢı ile sonu arasında geçen zaman parçası ve zaman aralığı olarak kabul 

edilen süre, hukukun her alanında yer alan bir kavramdır. 

Hukukun diğer alanlarında olduğu gibi vergi ve vergi yargılama hukukunda da 

sürelerin bulunduğunu ifade etmek gerekir. Hatta vergi ve vergi yargılama hukukuna 

iliĢkin süreler sade Ģekle iliĢkin olmayıp iĢin esasına etki eden düzenlemelerdir. Bu 

kapsamda baĢta vergilendirme iĢlemleri için VUK ve vergi yargılamasın için ĠYUK olmak 

üzere vergilendirme sürecinin her aĢamasında (tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil) ve 

yargılama sürecinde hem mükellefleri hem de idareyi bağlayan süreler bulunmaktadır
173

. 

Bu süreler bazen bir hakkın kullanımı için bazen de bir hukuki durumdan diğer hukuki 

durma geçiĢi öngören yasal sürelerdir. Örneğin vergi hukukundan re‟sen yapılan 

tarhiyatlarda otuz günlük süre bir yönüyle dava açma süresi olu dava hakkının kullanılması 

için gerekli süreyken; bir yönüyle de tahakkuk iĢleminin oluĢması için gerekli süredir. 

Hatta tarh iĢleminden sonra koĢullar varlığı halinde ilgilisi uzlaĢma yine otuz gün içinde 

                                                                                                                                                                                
171

  Erol Çırakman, “Ġdari Davalarda Süre”, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı Ġle Ġlgili Ġncelemeler 1-3, 

DanıĢtay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, BaĢbakanlık Basımevi, Ankara, 1980, s. 191 (kitabın son 

kısmından).  
172

  Lütfi Duran, “Ġdari Kazada Dava Açma Müddeti-Ġdari Müruru Müddet”, Ġstanbul Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, C. XI, Sayı:1-2, 1944, s. 240‟dan aktaran Çırakman, a.g.e., s.192 
173

  Yüce, Türk Vergi Yargısı, a.g.e., s. 185 
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uzlaĢma talep edebilme hakkına sahip olduğundan bir zaman dilimine (belirli bir süreye) 

birden fazla hukuki sonuç bağlanmıĢtır. Dolayısıyla belirli bir zaman dilimini ifade eden 

süreler, hak ve yetkilerin kazanılması ve/veya kullanılması yahut da yeni bir hukuki 

durumun oluĢması bakımından önem taĢırlar.  

Süreleri organik ve hukuki niteliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Organik süreler, 

süreyi belirleyen devlet organına göre belirlenir. Buna göre süreler yasama organı 

tarafından belirlenmiĢ ise yasal süre; idari bir makam tarafından belirlenmiĢ ise idari süre; 

yargı merci tarafından belirlenmiĢ ise yargısal süreler olarak ifade edilir
174

. 

Hukuki nitelikleri esas alındığında ise süreler:  

 Hak düĢürücü süreler 

 Zaman aĢımı süreleri 

 Vergi ödevine iliĢkin süreler 

 HoĢgörü (müsamaha) süreleri  

 Düzenleyici süreler, Ģeklinde sınıflandırılmaktadır
175

. 

1.1.6.2. Dava Açma Süresi 

Yukarıda da ifade edildiği üzere ĠYUK‟un ilk inceleme konu arasında zikredilen 

süre incelemesi, davanın yasal süresinde açılıp açılmadığının tespitine iliĢkindir. Dava 

açmanın yasal süresi ise, idari davaların muteber bir Ģekilde açılabildiği kanunen belli ve 

sınırlı olan süreleri ifade etmektedir
176

. 

Hukuki sürelerden dava açma süresinin mahiyeti aĢağıdaki belirtilen özellikler ile 

daha net bir Ģekilde ortaya konulmuĢtur
177

. 

I. Dava açma süresi, idari eylem ve iĢlemlerin süratle istikrarını 

sağlamak amacıyla ve kamu yararı için müesseseleĢtirilmiĢtir. Yargı merci dava 

açma süresinin, davalı idarenin bir itirazı olmasa dahi re‟sen dikkate alması bu 

sebeptendir.  

                                                           
174

  Öncel – Kumrlu – Çağa, a.g.e., ss. 109-110 
175

  Bu sınıflandırma ve ayrıntılı bilgi için bkz. ġenyüz - Yüce - Gerçek; a.g.e., s.176-178; Öncel, Kurlu, 

Çağan; a.g.e., s. 112-115 
176

  Lütfi Duran, “Ġdari Kazada Dava Açma Müddeti-Ġdari Müruru Müddet”, s. 249‟dan aktaran Çırakman, 

a.g.m., s.192 
177

  Bu özelliklerin daha geniĢ açıklamaları için bkz. Çırakman, a.g.m., s. 193-195 
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II. Dava açma süresi, kanun tarafından kesin olarak belirlenmesi 

gerektiği gibi ancak kanunda gösterilen hallerde duracağı, kesileceği veya 

uzayabilir. Bu durum modern Anayasalarda yer alan temel hak ve özgürlüklerin 

ancak kanunla sınırlanabileceği ilkesinin bir sonucudur. Ülkemizde de dava 

hakkı, kiĢilerin hak arama hürriyetine iliĢkin olması nedeniyle dava açma 

sürelerinin tespiti ve sınırlandırılması Anayasanın 13. maddesine
178

 göre ancak 

Kanunla sınırlandırılabilir.  

III. Dava açma süresine uyulmamıĢ olunması nedeniyle bir türev hak 

olan dava hakkının yargı mercileri önünde kullanılması imkânı ortadan 

kalkmaktadır. Dava hakkının esasında baĢka bir hakka iliĢkin olması ve varlığı 

da süreyle ilgili olmasından ötürü sürenin, davanın esasına iliĢkin olduğu kabul 

olunmaktadır. Ancak bu dava açma süresinin geçirilmesi ile veya açılan 

davanın süre aĢımı nedeniyle reddedilmesi halinde, davanın konusunu teĢkil 

eden hakkın ortadan katlığı veya düĢtüğü anlamına gelmez. Burada kiĢi 

yalnızca yargı merciinden hakkın yerine getirilmesini talep etme hakkını 

kaybetmiĢtir. Gerçekten de sürenin geçirilmiĢ olması nedeniyle hukuka aykırı 

bir iĢlem hukukilik kazanmaz. Bunun için idari dava açılamaz olunmasına 

karĢın diğer idari ve yasal baĢvurular söz konusu olabilmektedir. 

IV. Dava açma süresi, bazı hallerde durup yeniden iĢlemeye baĢlar. 

ġüphesi bu durumda tıpkı dava açma süresinin belirlenmesi gibi ancak Kanunla 

düzenlenmektedir. Örneğin adli tatil, mali tatil, kimi zaman uzlaĢmanın vaki 

olamaması hali, ĠYUK 11. madde uygulaması gibi durumlarda dava açma 

süresi, durabilmekte yada uzayabilmektedir. 

1.1.6.2.1. Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği 

Dava açma süresinin idari davalar için kendine has bir süre olduğu görüĢlerine 

karĢın genelde öğreti ve DanıĢtay içtihatlarında dava açma süresi hak düĢürücü süre olarak 

                                                           
178

  Anayasanın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması” baĢlıklı 13. maddesi: “Temel hak ve 

hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 

olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 

toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 
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kabul edilmektedir
179

. Hak düĢürücü süre en basit tanımıyla bir hakkın kullanılmasının 

belli bir zaman dilimi ile sınırlandırılmasıdır. 

Dava açma süresi bir hak düĢürücü süre olması nedeniyle hak düĢürücü sürenin 

oluĢumuna kısaca değinmek faydalı olacaktır. Bu kapsamda hak düĢürücü süre yasa ile 

belirlenen bir zaman noktasından iĢlemeye baĢlar ve yasa ile belirlenen bir zaman 

diliminde sona erer. Örneğin kiĢi, tebliğ edilen bir vergi ihbarnamesine karĢı otuz gün 

içerisinde uzlaĢma (Ģartların varlığı halinde) veya dava açma hakkına sahiptir
180

. Bu süre 

içinde kiĢi hareketsiz kalıp uzlaĢma talep etmez ya da dava açmaz ise, her iki hak için de 

süre bitmiĢ olacaktır. Artık söz konusu iki hak da kullanılamayacaktır. Dolayısıyla 

buradaki otuz günlük yasal süre hem uzlaĢma talep etmek için hem de dava açmak için hak 

düĢürücü konumdadır
181

.  

Bununla birlikte öğretide idareye yönelik hak düĢüren sürelerden de söz 

edilmektedir. Bu görüĢe göre idarenin belli bir süre içinde tarh ve tebliğ etmediği durumda, 

bir daha tarh edemeyecek olması hali yani VUK‟un 113. maddesinde yer alan zamanaĢımı 

hali, idare için hak düĢürücü süredir
182

. Bir yönüyle bu görüĢe iĢtirak etmek mümkündür. 

Öyle ki etkileri yönünden zamanaĢımı süreleri ile hak düĢürücü sürelerle benzeĢirler.
183

 

Ancak diğer taraftan hak düĢürücü süre ile tarh zamanaĢımı mahiyetleri açısından 

farklıdırlar.  Öyle ki vergi hukukunda tarh zamanaĢımı Anayasa Mahkemesi tarafından 

vergilendirmedeki hukuksal kararlılığın bir göstergesi olarak kabul edilmiĢtir
184

.  

Buna göre tarh zamanaĢımı yukarıdaki sınıflandırmada olduğu gibi kendine has 

ölçüleri olan ve hak düĢürücü süreden farklı hukuki bir süredir. Tarh zamanaĢımı Ģayet bir 
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  Gözübüyük, a.g.e., s. 336; Yüce, Türk Vergi Yargısı, a.g.e., s.185; ġenyüz - Yüce - Gerçek; a.g.e., s.176. 

Ancak Lütfi Duran ve Erol Çırakman‟a göre dava açma süresi, idari yargılamaya özgü ve hak düĢürücü 

süreden ayrı kendine has (sui generis) nitelikte bir süredir. Bu konuda bkz. Lütfi Duran, “Ġdari Kazada 

Dava Açma Müddeti-Ġdari Müruru Müddet”, s. 249‟dan aktaran Çırakman, a.g.m., s. 193 
180

  VUK‟un Ek 1. Maddesi ile Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 7. Maddesi uyarınca 
181

  Buna göre yasal süre içinde sadece dava açılırsa, uzlaĢma için hak düĢürücü süre bitmiĢ olacaktır. Yasal 

süre içinde sadece uzlaĢma talep edilmiĢ ve uzlaĢma sağlanamamıĢsa veya kısmen sağlanmıĢ olması 

halinde sağlanamayan kısım için, dava açma süresi bitmiĢ yada yarısından az bir süre yani onbeĢ günden 

az bir süre kalmıĢ ise bu kez dava hakkının kullanılması için onbeĢ günlük ikinci bir süre iĢleyecektir 

(VUK Ek 7/4.md.) 
182

  ġenyüz - Yüce - Gerçek; a.g.e., s.176 
183

  Öncel – Kumrulu - Çağan; a.g.e., s. 114 
184

  Anayasa Mahkemesinin 15.10.2009 gün ve E:2006/124 K:2009/146 sayılı kararı. 08.01.2010 gün ve 

27456 sayılı Resmi Gazete. Karar doğrultusunda zamanaĢımının ilgilisi için bir hak oluĢturacağı 

yönündeki yapılan tespit için bkz. Osman Sarıaslan, “Takdir Komisyonu Kararlarına Dayalı Tarhiyatlarla 

Ġlgili Olarak 6009 sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemelerdeki Anayasa‟ya Aykırılık Sorunu”, YaklaĢım 

Dergisi, Y.19, S. 228, Aralık 2011, ss. 303-306 
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hakka iĢaret edecekse bu mükellefin hukuku için geçerlidir. Zira vergilendirme en yalın 

haliyle devletin kiĢilerin mülkiyet hakkı hilafına tasarrufta bulunma yetkisi olarak kabul 

edildiğinde, vergilendirme sürecinde meydana gelen zamanaĢımının sonucu olarak kiĢi 

artık vergilendirilemez. Vergilendirilmediğinden mamelekinde vergilendirilmediği vergi 

kadar bir artıĢ meydana gelir. Dolayısıyla tarh zamanaĢımından ötürü vergilendirilememe 

hali kiĢi için bir hakkın doğumudur.  

Vergilendirme devletin alâmetifarikalarından ve onun tekelinde olmasına karĢın 

klasik anlamda bir hak değildir. Vergilendirme Anayasanın 73. Maddesine göre 

yükümlendirilen kiĢilerin vergilendirilmesi için yine anayasa ile devlete verilen yetki ve 

görevdir. Bu yetki ve görev bilinçli ve/veya bilinçsiz olarak kullanılmayabilir. Belli bir 

zaman aralığında vergilendirme yapılmaması halinde oluĢacak hukuki durum, mevzuatla 

verilen görev ve yetkinin süresinde kullanılmaması nedeniyle oluĢan zamanaĢımı olup, var 

olan bir hakkın kaybolması değildir
185

. 

Sonuç olarak denilebilir ki dava açma süresi bir hak düĢürücü süredir. KiĢi yasal 

süre içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde bir daha kullanamayacaktır. Davanın hak 

düĢürücü süre içerisinde açılıp açılmadığı ise idari mahkemeler tarafından ĠYUK 14/3-e 

maddesi uyarınca re‟sen incelenmektedir. 

1.1.6.3. İlk İnceleme ve Süre 

 Ġdari iĢlem ve eylemlerin uzun bir süre uyuĢmazlık doğurması ve bir davaya konu 

olması ihtimali, kamu hizmetinin iĢlemesi ve idarenin faaliyetleri bakımından bir 

huzursuzluk meydana getirebilir ve idari faaliyetleri sekteye uğratabilir. Bunu önlemek için 

genel idare hukukunda bir uyuĢmazlığın yargı mercine getirilip dava konu edilebilmesi için 

belli bir süre tayin edilmiĢtir. Ġdari davanın bu sürenin sonuncu gününe kadar açılması 

gerekir
186

. 

                                                           
185

  Nitekim bu konuda verilen bir yargı kararında, “2577 sayılı Kanunda yer alan, idarenin mahkeme 

kararları uyarınca 30 gün içerisinde kararın icaplarına göre iĢlem tesis etmesi gerektiği aksi takdirde 

bunun hem idarenin hem de idarenin ilgili ajanının hukuken sorumluluğunu doğuracağı yönündeki 28. 

madde hükmünün, idarenin bu süre zarfında iĢlem tesis etmediği takdirde bir daha o konu hakkında iĢlem 

tesis edemeyeceği ya da burada belirlenen sürenin idarenin iĢlem yapması noktasında bir hak düĢürücü 

süre olarak algılanmasının usul hukuku noktasında düĢünülemeyeceği, zira idarenin kanuni idare ilkesi 

kapsamında kanunların ve bundan kaynaklanan ikincil mevzuatın verdiği yetki ve görevler çerçevesinde 

ilk hareketi yapma yani iĢlem tesis etme hakkına anayasal olarak sahip olduğu, ancak bunun da yargısal 

denetiminin mümkün olduğu değerlendirilmiĢtir.” Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 27.09.2013 gün ve 

E:2013/1807 K:2013/2071 sayılı kararı.  
186

  Onar, a.g.e., C.III, s. 1960 
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 BaĢka bir anlatımla idari yargıda dava açma, kamu düzenine iliĢkindir. Bu nedenle 

dava açma süreleri yasayla düzenlenmiĢtir. Yasalarla belirlenen süreler kamu düzeninin 

bozulmaması için idari iĢlemlere karĢı belirlenen sürelerde dava açılmasını öngörmekte ve 

idarenin sürekli dava açma baskısı altında kalmasını engellemek ve idarenin eylem ve 

iĢlemlerinde istikrarı sağlamak amaçlanmaktadır
187

.  

 DanıĢtay‟a göre ise idari iĢlemlere karĢı dava açabilmenin süreye bağlanmasının iki 

temel nedeni vardır. Ġlki idari iĢleme muhatap kiĢilere haklarında verilmiĢ idari kararın 

hukuka uygun olup olmadığının, dava konusu yapmanın gerekip gerekmediğini düĢünme 

ve inceleme olanağı vermektir. Ġkincisi ise idarenin iĢlemlerinde kararlılığını 

sağlamaktır
188

.  

 Sürenin kamu düzenine iliĢkin olması nedeni ile ĠYUK 14/-e maddesi ilk inceleme 

konuları arasında süre aĢımını da düzenlemiĢtir. Bu nedenle açılan idari davalarda davalı 

idarenin veya diğer ilgililerin (davalının yanında yer alan müdahil gibi) iddiası bulunmasa 

da sürelere uyulup uyulmadığı 2577 sayılı Kanunun 14 ve 15. maddelerine göre re‟sen 

incelenir. Ayrıca idari dava açma süresinin kamu düzenine iliĢkin olmasının bir diğer 

sonucu ise davanın süresinde açılıp açılmadığı hususunun davanın her aĢamasında 

incelenmesidir
189

. 

 Son olarak süre incelemesinin idari yargı içinde genel görevli idare mahkemeleri ile 

özel görevli vergi mahkemeleri arasında ikili bir ayrıma tabi tutulduğu ifade edilmelidir. 

ĠYUK‟un “Dava Açma Süresi” baĢlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasında, dava açma süresinin, 

özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde DanıĢtay‟da ve idare mahkemelerinde 

altmıĢ ve vergi mahkemelerinde ise otuz gün olduğu ifade edilmiĢtir. Böylece bir idari 

dava açılırken davanın kimin görevine girdiği hususu, o davanın hangi sürede açılması 
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  Mahmut Ersert, “Ġdari Yargı Yerlerinde Dava Açma Süreleri-1”, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, 

Yıl:18, Sayı: 416,  15 Mayıs 2014, s.158; Bu konuda verilen bir DanıĢtay Ġçtihadı BirleĢtirme kararında, 

idari yargıda davanın açılması ile ilgili süre hükümlerinin re‟sen göz önüne alınarak uygulanacağından 

tereddüt olunamayacağı ifade edilmiĢtir. DanıĢtay Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulunun 02.12.1967 gün ve 

E:1966/67 K:1967/8 sayılı kararı. Karardan aktaran Gözübüyük, a.g.e., s. 437 
188

  DanıĢtay Birinci Dava Dairesinin 29.02.1938 gün ve E:1936/337 K:1938/444 sayılı kararı. Kararı aktaran 

Gözübüyük, a.g.e., s. 435 (2. dipnot); Benzer Ģekilde DanıĢtay Dokuzuncu Dairesi tarafından verilen 

12.04.1983 gün ve E:1983/2383 K:1983/2578 sayılı kararında; … Ġdari yargıda “hak düĢürücü” nitelikte 

kabul edilen dava açma süresi idari iĢlem ve eylemlerin istikrarını sağlamak amacıyla ve kamu yararı için 

kurumlaĢtırılmıĢ bir usul kuralı olup “Kamu Düzeni” kavramı içinde mahkemelerce re‟sen gözönüne 

alınarak  incelenecek unsurlar arasında sayılmıĢtır. Dava açma süresinin uzaması veya yeniden iĢlemeye 

baĢlaması Kanunda sayılan koĢullarla mümkündür.” Kararı aktaran Cem Tekin, “Vergi Yargısında Ek 

Dava Açma Süresi Verilen Haller”, YaklaĢım Dergisi, Y.13, S. 154, Ekim 2005, s. 227 
189

  Ersert, a.g.m., s.158; 
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gerektiğine de etki etmektedir. Bu nedenle bir idari dava açılırken davada görevli 

mahkemeyi tespit etmek ve tespite göre davanın görevli yargı merci için belirlenen süre 

içinde açmak gerekir
190

. 

1.1.6.3.1. Vergi Uyuşmazlıklarında Genel Dava Açma Süresi 

 Ġdari yargılamanın genel çerçevesinden bakıldığında vergi mahkemeleri için 

belirlenen otuz günlük dava açma süresi, özel bir dava açma süresidir. Ancak olaya sadece 

vergi uyuĢmazlıkları ve vergi yargılama hukuku ekseninde bakıldığında ise otuz günlük 

süre vergi uyuĢmazlıkları için genel dava açma süresidir. Zira bu husus ĠYUK‟un 7/1. 

maddesinde Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre 

gösterilmeyen hallerde DanıĢtay‟da ve idare mahkemelerinde altmıĢ ve vergi 

mahkemelerinde otuz gündür.” 

 Ancak burada, DanıĢtay‟ın bazı vergi hukukuna iliĢkin davalarda ilk derece 

mahkemesi olarak görev yapması nedeniyle dava açma süresi bu iki yargı merci arasında 

da farklılık arz etmektedir.  Zira 2575 sayılı DanıĢtay Kanunun 24. maddesinde
191
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  Dava açma süresi bakımından idari yargı mercileri arasında bir ayrım yapılması, uygulamada bazı 

sorunlara neden olmaktadır. Buna göre mevcut mevzuatımıza göre Ġdari bir uyuĢmazlığa otuz günlük dava 

açma süresinin uygulanması, uyuĢmazlığın vergi mahkemesinin görevine girmesi halinde mümkündür. 

Bununla birlikte kiĢi söz konusu uyuĢmazlığın vergi mahkemesinin görevine girdiğini ilk bakıĢta 

anlamayabilir. Hatta kimi durumlarda Mahkemelerce dosyanın tekemmülünden sonra yapılan yargılama 

sonunda durum açıklığa kavuĢturularak görevli mahkeme saptanabilmektedir. Ancak bu saptama idare 

mahkemesi tarafından yapılmıĢ ve davada otuz günden sonra açılmıĢ ise, dosyada verilecek “ görev ret 

vergi mahkemesi kararı” uyarınca dosyayı esasına alan vergi mahkemesi bu kez davanın otuz günlük 

süresinde açılmadığı gerekçesine dayalı olarak  süre nedeniyle reddedecektir. Bu da hak kayıplarına neden 

olmaktadır. Benzer görüĢ için bkz. Gözübüyük-Tan, a.g.e., s.848. 

 Bu hususta yasal bir değiĢikliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin 

adil yargılanmaya iliĢkin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Her kiĢi, gerek yurttaĢlık hak ve 

yükümlülükleri ile ilgili uyuĢmazlıklar, ceza alanında kendisine karĢı yapılan suçlama konusunda karar 

verecek olan yasal, bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından davasının, akla uygun bir süre içinde hak 

gözetirliğe uygun ve açık biçimde dinlenmesini istemek hakkına sahiptir.”  hükmüne de aykırıdır. 

Esasında burada vergi mahkemeleri, idare mahkemelerinden kendilerine “görev ret gönderme” kararı ile 

gelen davalarda otuz günlük süre geçirilmiĢ olsa dahi dava görevsiz mahkemede Ģayet altmıĢ gün içinde 

açılmıĢ ise ve davada vergi mahkemesinin görevli olduğu anlaĢılıyorsa davanın esasını incelemelidir.  

Zira Anayasanın “Milletler Arası AndlaĢmaları Uygun Bulma” baĢlıklı 90. maddesinin  son fıkrasında, 

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ Milletlerarası andlaĢmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 

Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine baĢvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ 

temel hak ve özgürlüklere iliĢkin milletlerarası andlaĢmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuĢmazlıklarda milletlerarası andlaĢma hükümleri esas alınır.” hükmü 

yer almıĢtır. Buna göre dava hakkı bir türev hak olmakla birlikte, bu hak vergi mahkemesinde çoğu kez 

mülkiyet hakkına iliĢkin cereyan etmektedir. Bu nedenle ĠYUK 7/1. Maddesi ile AĠHS 6. maddesi 

karĢılaĢtırılmasında, AĠHS 6. madde tercihen uygulanmalı ve görevsiz yargı yerinde açılan davada otuz 

günlük süre geçmiĢ ise de altmıĢ gün içinde açılmıĢ olması gözetilerek iĢin esasına geçilmelidir.  
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  2575 sayılı DanıĢtay Kanunun “Ġlk Derece Mahkemesi Olarak DanıĢtay‟da Görülecek Davalar” baĢlıklı 

 24. maddesinde: “1. DanıĢtay ilk derece mahkemesi olarak; 

 a) Bakanlar Kurulu kararlarına, 
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DanıĢtay‟ın ilk derece mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu uyuĢmazlıklar 

belirtilmiĢtir. Buna göre vergi ve gümrük mevzuatına iliĢkin yönetmelik, Bakanlar Kurulu 

Kararı, Tebliğ veya diğer genel düzenleyici iĢlemlere karĢı bu iĢlemlerin ilanı tarihinden 

itibaren altmıĢ gün içerisinde idari davanın açılması gerekir.  

Bununla birlikte DanıĢtay Kanunun 6110 sayılı Kanunun 4. maddesi ile değiĢik 27. 

maddesinde DanıĢtay‟ın üçüncü, dördüncü, yedinci ve dokuzuncu daireleri vergi 

uyuĢmazlıkları için görevlendirilmiĢtir
192

. Bu Kanun hükmü çerçevesinde vergiye iliĢkin 

bir uyuĢmazlıkta, dava konusu edilen iĢlem 2575 sayılı DanıĢtay Kanunun 24. maddesine 

göre belirlenmiĢ ve konusu vergi ve mali yükümlülüklere iliĢkin olması halinde ilk derece 

mahkemesi olarak görevli yargı merci DanıĢtay‟ın üç, dört, yedi ve dokuzuncu daireleridir. 

Ancak burada açılacak davalar DanıĢtay BaĢkanlığı‟na hitaplı dilekçeler ile açılır. Dilekçe 

içeriğine göre ilgili dairesine havale olunur. Doğrudan DanıĢtay‟ın bir dairesine hitaplı 

dilekçeler ile dava açılamaz. Dolayısıyla burada esas noktayı davanın açıldığı mercinin 

DanıĢtay olması hususu teĢkil etmektedir. Bu nedenle bir vergisel iĢlem DanıĢtay‟ın 

görevine giriyorsa, bu iĢlem için dava açma süresi altmıĢ gün; vergi mahkemesinin 

görevine giriyorsa otuz gündür. Bu nedenle idare ve vergi mahkemeleri arasında görevli 

yargı yerinin tespitinden kaynaklı yaĢanması muhtemel hak kayıpları bu iki vergi yargı 

merci için de geçerlidir. Bu sakıncanın yaĢanmaması için 2577 sayılı Kanunun dava açma 

                                                                                                                                                                                
     b) BaĢbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının müsteĢarlarıyla ilgili müĢterek 

kararnamelere, 

     c) Bakanlıklar ile kamu kuruluĢları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarınca çıkarılan ve 

ülke çapında uygulanacak düzenleyici iĢlemlere, 

     d) DanıĢtay Ġdari Dairesince veya Ġdari ĠĢler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve 

iĢlemlere,  

     e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren iĢlere, 

    f) DanıĢtay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili DanıĢtay BaĢkanlığı 

iĢlemlerine, 

     KarĢı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 

ĢartlaĢma ve sözleĢmelerinden doğan idari davaları karara bağlar. 

     2. DanıĢtay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını 

kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.”  
192

  2575 sayılı Kanunun ilk halinde DanıĢtay Dairelerinin görevleri Kanunla düzenlenmiĢti. Ancak 

09.02.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanunla bu uygulamadan vazgeçilerek, daireler arasında görev dağılımı 

Kanunun 27/2. maddesinde yer alan “Ġdari dava daireleri ile vergi dava daireleri kendi aralarında 

iĢbölümü esasına göre çalıĢır. Özel kanunlarda baĢkaca hüküm bulunmadığı takdirde, dava daireleri 

arasındaki iĢbölümü karar tasarısı aĢağıdaki esaslar uyarınca, BaĢkanlar Kurulu  tarafından hazırlanır. 

Hazırlanan iĢbölümü karar tasarısı, toplantı tarihinden yedi gün önce ilân edilmek kaydıyla Genel 

Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul, iĢbölümü karar tasarısını aynen onaylayabileceği gibi üye tam 

sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine değiĢtirerek de onaylayabilir.” hükmüne göre DanıĢtay 

BaĢkanlar Kurulu ile DanıĢtay Genel Kurulu‟nun yetkisine bırakılmıĢtır. 
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sürelerini belirleyen yedinci maddesinin tek bir dava açma süresini öngörecek Ģekilde 

değiĢtirilmesi gereklidir
193

. 

 Sonuç olarak özetlemek gerekirse, vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin davalarda ilk 

derece mahkeme yetkisi kullanan iki farklı yargı merci olduğundan iki ayrı genel dava 

açma süresi mevcuttur. Ġlki vergi mahkemelerine açılacak davalarda otuz günlük dava 

açma süresi; ikincisi de ilk derece mahkemesi olarak DanıĢtay‟da açılacak idari davalarda 

genel dava açma süresi altmıĢ gündür. Davaların bu ikili ayrım gözetilerek açılması ve 

tereddüt halinde hak kaybının yaĢanmaması için davanın otuz günlük sürede açılması en 

emin yol olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

1.1.6.3.2. Vergi Uyuşmazlıklarında Özel Dava Açma Süreleri 

Genel dava açma sürelerinin haricinde bazı vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin olarak 

özel Kanunlarında özel dava açma süreleri belirlenmiĢtir. Bu ayrıksı belirlemeler, 

genellikle genel dava açma sürelerini kısan ve ondan daha dar bir zaman dilimini 

kapsayacak Ģekilde bir süre öngörülmesine iliĢkindir. Zira Kanunkoyucu devletin tesis 

ettiği veya edeceği bazı iĢlemlerin sürüncemede kalmaması ve biran önce kesinleĢerek 

hüküm icra etmesini sağlamak adına idari ve yargısal sürecin kısaltılması için bu süreleri 

kısmıĢtır.  

Bununla beraber bir iĢleme karĢı kiĢinin dava açmak ya da idareye yahut baĢka bir 

merciye baĢvurmak gibi seçimli hakkın bulunduğu durumlarda, söz konusu baĢvurudan 

ötürü dava açma süresinin durmasını ya da uzaması da söz konusu olabilmektedir. Örneğin 

ilgililer 29.06.2012 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanarak hayata geçen Kamu Denetçisi‟ne 

(Ombudsman‟a) idari dava açmadan önce baĢvurma hakkına da sahiptirler. Bu baĢvuru 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunun 17/8. maddesinde yer alan “Dava açma 

süresi içinde yapılan baĢvuru, iĢlemeye baĢlamıĢ olan dava açma süresini durdurur.” 

hükmü uyarınca dava açma süresi Kurumun kararını verip ilgiliye tebliğine kadar 

duracaktır. Benzer durum 213 sayılı Kanunda düzenlenmiĢ uzlaĢma baĢvurusu için de 

geçerlidir. Burada da yine uzlaĢmanın vaki olamaması halinde dava açma süresi uzlaĢma 
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  ÇalıĢmanın bu kısmı kaleme alınırken Adalet Bakanlığı tarafından Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 

değiĢtirilmesine iliĢkin çalıĢma taslağında, dava açma süreleri tüm idari yargı mercileri için otuz gün 

olarak belirlenmesine iliĢkin çalıĢmalar yapılmaktadır. ġayet gerçekleĢir ise bu değiĢikli uygulamada 

meydan gelen karıĢıklıkların önüne geçmesi ve yaĢanan hak kayıplarının önlenmesi bakımından faydalı 

olacaktır. 



195 

 

baĢvurusunun yapıldığı tarihte on beĢ günden az bir süre ise bu süre on beĢ gün 

uzamaktadır (VUK ek 7. md.). 

Son tahlilde özel dava açma süreleri genel dava açma sürelerinden ayrıksı bir 

durum arz etmektedir. Bu ayrıksı durumları ise özel Kanunların önceliği prensibi ve 2577 

sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan “özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen 

hallerde” ibaresi nedeniyle genel dava açma süresinden önce dikkate alınacaktır. Bu 

nedenledir ki özel bir dava açma süresi belirlenmiĢ iĢlemlere karĢı bu özel süre içinde 

davanın açılması gerekir. Aksi takdirde dava genel dava açma süresi içinde olsa bile süre 

aĢımı nedeniyle iĢin esasının incelenmeyeceğine karar verilmektedir
194

. 

1.1.6.3.2.1. Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Yedi Gün Olan İşlemler 

Yukarıda da ifade edildiği gibi ĠYUK‟un 7. maddesinde vergi mahkemelerinin 

görevine giren idari uyuĢmazlıklarda genel dava açma süresi otuz gün olarak belirlenmiĢtir. 

Bununla birlikte özel kanunlarda dava açma süresi belirlenebilmektedir. Bu takdirde özel 

kanunlarla belirlenen özel dava açma süreleri içerisinde idari davanın açılması gerekir
195

. 

Vergi mahkemelerinde yargılanan idari uyuĢmazlıklar arasında pratikte en çok 

karĢılaĢılan özel dava açma süresine sahip olan iĢlemler, 6183 sayılı AATUHK 

kapsamında tesis edilen ihtiyati haciz ve ödeme emri iĢlemleridir
196

. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 15. maddesinde,  

haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin 

tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz iĢlerine bakan 
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  01.11.2005 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karĢı 06.01.2006 tarihinde açılan davada, Ġstanbul 2. 

Vergi Mahkemesi‟nce davacıya dava konusu edilen iĢlemin özel dava açma süresi bildirilmediği için 

olayda, yedi günlük özel sürenin geçmiĢ olsa bile davanı süresinde olduğu kabul edilerek iĢin esası 

hakkında 11.09.2006 tarih ve E:2006/68 K:2006/1156 sayılı kararı verilmiĢtir.  Bu karar DanıĢtay Yedinci 

Dairesi tarafından verilen 24.05.2010 gün ve E:2007/969 K:2009/2335 sayılı kararı ile yedi günlük özel 

sürenin geçirilmiĢ olması nedeniyle oyçokluğu ile bozulmuĢtur. Kararda yer alan azlık oyu ise, davanın 

genel dava açma süresi içinde açılması halinde süresinde kabul edilmesi, genel dava açma süresinin de 

geçirilmiĢ olması halindeyse süre ret kararı verilmesi gerektiğine iliĢkindir.  

 Ayrıca DanıĢtay Yedinci Dairesi 27.12.2012 gün ve E:2010/6820 K:2012/8063 sayılı kararıyla 

28.01.2010 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle 05.02.2010 tarihinde açılan davada süre 

aĢımı bulunduğu gerekçesi ile iĢin esası hakkında karar veren Ġstanbul 11. Vergi Mahkemesinin 16.7.2010 

gün ve E:2010/496; K:2010/2251 sayılı kararını bozmuĢtur.  
195

  Ayrıca vergi yargılamasında hangi iĢleme karĢı açılacak idari davaya iliĢkin dava açma süresinin hangi 

zaman diliminden itibaren iĢlemeye baĢlayacağı hususunda bkz. Cem Tekin, Vergi Yargısında Dava 

Açma Süreleri –II” Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, S. 185, Eylül 2003, ss. 30-36 
196

  Metin, a.g.m., s. 67. Yazar burada ihtiyati tahakkuk iĢlemini de yedi günlük özel dava açma süresine tabi 

olduğunu ifade etse de; Kanunda sadece ihtiyati haciz ve ödeme emri iĢlemleri  için dava açma süresi yedi 

gün olarak belirlendiğinden,  buna katılmak mümkün değildir. 
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vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilecekleri 

düzenlenmiĢtir. Böylece vergisel iĢlemlerle alakalı olarak uygulanan ihtiyati haciz iĢlemine 

karĢı idari yargılamada geçerli olan genel otuz günlük dava açma süresinin yerine davanın 

yedi gün içerisinde açılması gerekir. Aynı Ģekilde 6183 sayılı Kanunun 58. maddesinde yer 

alan “Kendisine ödeme emri tebliğ olunan Ģahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen 

ödediği veya zamanaĢımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

alacaklı tahsil dairesine ait itiraz iĢlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda 

bulunabilir.” hükmü nedeniyle ödeme emri iĢlemine karĢı da yine yedi günlük süre 

içerisinde davanın açılması gerekir
197

. 

Kanunkoyucu, devletin ve onunda iĢlem yapan idari mekanizmanın tesis ettiği bir 

kısım iĢlemlerin sürüncemede kalmasını kamu düzeni açısından mahsurlu görmüĢtür. 

Nitekim ödem emri ve ihtiyatı haciz iĢlemlerine karĢı açılacak idari davaların bir an önce 

çözüme kavuĢturulması için bunlara karĢı açılacak idari davaların süresini diğer iĢlemlere 

nazaran daha kısa tutmuĢtur. Aslında bu iki iĢleme karĢı açılacak iptal davasındaki tek 

kısıtlama dava açma sürelerinin genel dava açma süresinden daha kısa olması da değildir. 

Bunun yanı sıra her iki iĢlem için açılacak iptal davalarında iptal sebepleri de Kanunda 

sınırlı olarak belirlenmiĢtir. Bu kapsamda ihtiyati haciz iĢlemine karĢı açılan iptal 

davasında, sadece ihtiyati haciz sebebi üzerinden hukuka aykırılık iddiasının ileri 

sürülebileceği düzenlenmiĢtir
198

. Aynı Ģekilde ödem emrine karĢı açılacak iptal davalarında 

da yine davada ileri sürülebilecek hukuka aykırılık sebepleri sınırlı olarak belirlenmiĢtir. 

Buna göre kendisine ödeme emri tebliğ edilen kiĢi, böyle bir borcunun olmadığı, kısmen 

ödediği veya borcun zamanaĢımına uğradığını ifade ederek dava açabilecektir. Kanun 

gereği bunların dıĢında bir hukuka aykırılık iddiası ileri sürülemeyecektir
199

. Dolayısıyla 
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 6183 sayılı Kanunun madde metinlerinde her ne kadar itiraz ve itiraz komisyonu kavramları kullanılmıĢ 

ise de; bu ifadeler 6183 sayılı Kanun Ġdari Yargılama Usulü Kanunundan daha önce tarihli olması 

nedeniyledir.  Zira 1982 yılında 2576 sayılı Bölge Ġdare, Ġdare ve Vergi Mahkemelerinin KuruĢ ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile Vergi Mahkemelerinin kurulmasıyla anılan Kanunun 13. Maddesi 

uyarınca, bu kavramlar vergi davası ve vergi mahkemeleri olarak kabul edilmiĢtir. Ayrıca hem ihtiyati 

haciz iĢlemi hem de ödem emri iĢlemi için itiraz üzerine verilen kararların kesin olduğu madde 

metinlerinde düzenlenmiĢtir. Ancak 2577 sayılı ĠYUK yargılamaya iliĢkin özel ve sonra Kanun olması 

nedeniyle ve bu Kanunda ilk derece mahkemelerince verilerek temyiz ve itiraz yolu kapalı olan kararlar 

düzenlenmiĢ olduğundan bu iĢlemler hakkında verilen mahkeme kararları temyiz ve itiraza tabidir. 
198

  6183 Sayılı Kanunun 15/1. maddesi: “ Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbikı, gıyapta 

yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz 

iĢlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.” 
199

 
199

 6183 Sayılı Kanunun 58/1. maddesi: “Kendisine ödeme emri tebliğ olunan Ģahıs, böyle bir borcu 

olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaĢımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz iĢlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda 
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ihtiyati haciz ve ödeme emri iĢlemleri için açılan iptal davalarına, davaların hem dava 

açma süreleri hem de dava nedenlerinin genel dava koĢullarına göre 6183 sayılı Kanunda 

sınırlı olarak belirlenmesi nedeniyle kısıtlı iptal davası diye tanımlayabiliriz.  

Söz konusu iĢlemlerin yedi günlük dava açma süreleri, diğer iĢlemler için 

öngörülen genel dava açma süresinden farklı ve daha kısıtlı bir süreye iĢaret etmesinden 

ötürü bu iĢlemlere karĢı açılacak davalarda dava açma süresinin söz konusu iĢlemlerde 

belirtilmesi, diğer iĢlemlere nazaran daha önem arz eden bir konu olmaktadır. Anayasanın 

40/2. maddesinde
200

 devlet iĢlemlerinde kiĢilerin hangi kanun yolları ve mercilere 

baĢvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Bu zorunluluk ödeme emri ve ihtiyati 

haciz gibi yukarıda ifade edildiği Ģekliyle önem arz eden bir konuda daha da önemli 

olmaktadır. Bu nedenle DanıĢtay ve vergi mahkemeleri bu iĢlemlere karĢı açılan iptal 

davalarında dava açma süresinin belirtilememiĢ veya yanlıĢ belirtilmiĢ olmasından ötürü 

süre ret kararı vermemekte, iĢin esasını incelemektedir
201

. 

                                                                                                                                                                                
bulunabilir. Ġtirazın Ģekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu 

hükümleri tatbik olunur.” 
200

  Anayasanın “Temel Hakların Korunması” baĢlıklı 40. Maddesi: “Anayasa ile tanınmıĢ hak ve hürriyetleri 

ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden baĢvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına 

sahiptir. 

 Devlet, iĢlemlerinde, ilgili kiĢilerin hangi kanun yolları ve mercilere baĢvuracağını ve sürelerini belirtmek 

zorundadır. 

  KiĢinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız iĢlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe 

tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.” 
201

  Bu konuda DanıĢtay Dördüncü Dairesi tarafından verilen 17.09.2012 gün ve E.2010/5963 K:2012/4171 

sayılı kararla konu etraflıca ele alınmıĢtır. Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: “2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının " Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" baĢlıklı 11 inci maddesinde, Anayasa 

hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluĢ ve kiĢileri 

bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ifade edilmiĢ, " Hak arama hürriyeti" baĢlıklı 36 ncı maddesinde 

de, "Herkes, meĢru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı 

olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." hükmüne yer verilmiĢ, Anayasanın "Temel 

hak ve hürriyetlerin korunması" baĢlıklı 40 ıncı maddesine 4709 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle 

eklenen ikinci fıkrada ise, "Devlet, iĢlemlerinde, ilgili kiĢilerin hangi kanun yolları ve mercilere 

baĢvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." düzenlemesi öngörülmüĢ, bu ek fıkranın gerekçesinde 

ise," Bireylerin yargı ya da idari makamlar önünde sonuna kadar haklarını arayabilmelerine kolaylık ve 

imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Son derece dağınık mevzuat karĢısında kanun yolu, mercii ve 

sürelerin belirtilmesi hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması açısından zorunluluk haline gelmiĢtir." 

açıklaması yapılmıĢtır.  

 Sözkonusu düzenlemeler ve anılan gerekçenin birlikte değerlendirilmesinden; bireylerin yargı ya da idari 

makamlar önünde anayasal bir hak olan "hak arama hürriyetlerini" son derece dağınık mevzuat 

nedeniyle sonuna kadar kullanabilmelerini sağlamak ve kolaylaĢtırmak amacıyla, Devletin kurumları 

vasıtasıyla tesis edilen her türlü iĢlemlerinde, bu iĢlemlere karĢı baĢvurulacak yargı veya idari 

makamların gösterilmesi, ayrıca sözkonusu baĢvurunun süresinin de belirtilmesi gerektiğinin bir 

Anayasal zorunluluk  olduğu ve bu zorunluluğa Anayasanın bağlayıcılığı karĢısında, yasama, yürütme ve 

yargı organlarının, idare makamlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının uymakla yükümlü 

oldukları sonucuna ulaĢılmaktadır. Bu durum, Anayasa Mahkemesi‟nin 18.10.2003 günlü ve E.2003/67, 

K.2003/88 sayılı kararında; “Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette hukuk güvenliğinin 
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sağlanması hukuk devleti ilkesinin yerine getirilmesi zorunlu koĢullardandır. Statü hukukuna iliĢkin 

düzenlemelerde istikrar, belirlilik ve öngörülebilirlik göz önünde bulundurularak hukuki güvenlik 

sağlanır. Bireyin insan olarak varlığının korunmasını amaçlayan hukuk devletinde vatandaĢların hukuk 

güvenliğinin sağlanması zorunludur. Devlet açık ve belirgin hukuk kurallarını yürürlüğe koyarak bunları 

uyguladığı zaman hukuk güvenliği sağlanır.” Ģeklindeki yorumla somutlaĢan "hukuk devleti". ve 

"belirlilik" ilkelerinin de bir gereğidir. Bu bağlamda, Devletin bir kurumu olan vergi dairesi tarafından 

düzenlenen ödeme emrinde de, ödeme emrine karĢı baĢvurulacak kanun yolu veya varsa idari makamın ve 

baĢvuru sürelerinin gösterilmesi gerekmekte olup, bu gereklilik ise ilgili makamların takdirinde olmayıp, 

en üst hukuki norm olan Anayasanın bağlayıcılığının zorunlu bir sonucudur.  

 Öte yandan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 55 inci maddesinde, amme 

alacağını vadesinde ödemiyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları 

lüzumunun bir "ödeme emri" ile tebliğ olunacağı, ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve 

miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun 

cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik 

olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağının kayıtlı 

bulunacağı, ayrıca, borçlunun 114 üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde 

hakkında tatbik edilecek olan cezanın bu ödeme emrinde kendisine bildirileceği kuralına yer verilmiĢtir. 

Bu maddede, bir ödeme emrinde bulunması gereken hususlar ve ibareler sayılmakla birlikte, ödeme emri 

tebliğ üzerine hangi yargı yerine veya makama baĢvurulması gerektiği ve baĢvurunun süresinin ne olduğu 

yolunda bir belirlemenin bulunmadığı görülmektedir.  

 6183 sayılı Yasanın 58 inci maddesinde ise, kendisine ödeme emri tebliğ olunan Ģahsın, böyle bir borcu 

olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaĢımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz iĢlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda 

bulunabileceği, itirazın Ģekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul 

Kanunu hükümlerinin tatbik olunacağı hükme bağlanmıĢtır. Diğer taraftan, 2576 sayılı Bölge Ġdare 

Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin KuruluĢu ve Görevleri Hakkında Kanunun " 

DeğiĢtirilen deyimler" baĢlıklı 13 üncü maddesinde de; vergi mahkemelerinin göreve baĢlamasıyla bu 

mahkemelerin görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan, Ġtiraz Komisyonu, 

Vergiler Temyiz Komisyonu, Gümrük Hakem Kurulu deyimlerinin, Vergi Mahkemesi, vergi ihtilafı 

deyiminin, vergi davası, itiraz deyiminin ise, vergi mahkemesinde dava açılması anlamını taĢıdığı 

kuralına yer verilmiĢtir. Belirtilen Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; Anayasanın 

yukarıda sözü edilen 40 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyularak düzenlenmiĢ olmak koĢuluyla, bir 

ödeme emri tebliği üzerine 6183 ve 2576 sayılı Yasaların anılan hükümlerine göre Vergi Mahkemesi 

nezdinde  dava açma süresinin 7 gün olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. 

 Yukarıda sözedilen Anayasal ve yasal kurallar karĢısında, Anayasanın emredici kuralına rağmen, 6183 

sayılı Yasanın 55 inci maddesinde bir ödeme emrinde bulunacak açıklamalar veya ibareler arasında 

ödeme emrine karĢı yapılacak baĢvuru yeri ve süresinin öngörülmemiĢ olmasının, Anayasanın doğrudan 

uygulanabilirliği tartıĢmasının yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Kural olarak Anayasa hükümleri 

doğrudan uygulanacak hükümler olmayıp, Anayasada öngörülen düzenlemelere iliĢkin olarak uygulama 

ile ilgili kanunların çıkarılması gerekir. Ancak Anayasanın ayrıntılı biçimde düzenlediği konularda 

uygulama kanunu çıkarılması gerekmediği gibi, mevcut kanunda Anayasaya uygunluğu sağlayacak 

değiĢiklik yapılması gerekiyorsa bu değiĢikliğin yapılması beklenilmeden ayrıntılı Anayasa hükümlerinin 

doğrudan uygulanacağı kabul edilmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 8.12.2004 günlü ve 

E:2004/84, K:2004/124 sayılı kararında; " Özel kanunlarda aksi yönde bir kural bulunmaması halinde 

idari yaptırımlara karĢı ilgililerin belirtilen düzenlemeler uyarınca idari yargı yoluna baĢvurabilecekleri 

kuĢkusuzdur. Bu bağlamda, 5225 sayılı Kanun‟da iptali istenen kurallar yönünden baĢvurulacak kanun 

yolu ve süresinin özel olarak öngörülmemiĢ olması, Anayasa‟nın 40. maddesine aykırılık oluĢturmaz. 

Kaldı ki, 40. maddenin ikinci fıkrasıyla Devlet‟e verilen görev, somut olaylarda ilgili kiĢiler hakkında 

tesis edilen iĢlemlere karĢı baĢvurulacak kanun yolları ve merciler ile sürelerin belirtilmesi zorunluluğu 

olup, bu hususlara iliĢkin olarak her yasada özel bir düzenleme yapma yükümlülüğü içermemektedir." 

açıklaması da Anayasanın sözkonusu 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasının doğrudan uygulanabilirliği 

konusuna açıklık getirmektedir. Bu nedenle, Anayasanın 40 ncı maddesinin ikinci fıkrası, ayrı bir yasal 

düzenlemeyi gerektirmeyen, doğrudan uygulanabilir nitelikte bir kural olup, öncelikle uygulanma 

zorunluluğu vardır. Buna göre; yasama, yürütme ve yargı organlarının, idare makamlarının ve diğer 

kamu kurum ve kuruluĢlarının iĢlemlerinde, bu iĢlemlere karĢı baĢvurulacak idari mercileri ve kanun 

yolları ile  sürelerini belirtmeleri zorunludur. 
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1.1.6.3.2.2. Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi (Eskiden) Onbeş Gün Olan 

İşlemler 

ĠYUK‟un 7. maddesi çerçevesinde vergilendirme iĢlemleri için özel bir idari usul 

yasası konumunda olan VUK‟un mükerrer 49. Maddesinin „b‟ fıkrasının 3. paragrafında 

yer alan ve 13/10/2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa 

Mahkemesi'nin 31/05/2012 tarih ve E:2011/38 E. ve K:2012/89 sayılı kararı ile iptal 

olunan "Takdir komisyonlarının bu kararlarına karĢı kendilerine karar tebliğ edilen daire, 

kurum, teĢekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeĢ gün içinde ilgili vergi 

mahkemesi nezdinde dava açabilirler." hükmüne göre, takdir komisyonlarının arsalara ve 

araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine iliĢkin dört yılda bir yapacakları takdirlere 

karĢı onbeĢ gün içinde dava açılması gerekmekteydi. Ancak Anayasa Mahkemesinin anılan 

iptal kararı ile artık bu iĢlemlere karĢı genel dava açma süresi içerisinde ĠYUK bağlamında 

ehliyet koĢulunu taĢıyan herkes tarafından iptal davaları açılabilecektir
202
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 Ġncelenen dosyada; Vergi Mahkemesince, davacı adına düzenlenen ve 27.1.2006 tarihinde davacıya tebliğ 

edilen ödeme emirlerine karĢı 7 günlük dava açma süresinin son günü olan 3.2.2006 tarihi geçirildikten 

sonra, 8.2.2006 tarihinde açılan davada süre aĢımı bulunduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar 

verilmiĢtir. Ancak, dosyada bulunan ödeme emri fotokopilerinin incelenmesinden; ödeme emrine karĢı 

dava açılması halinde yetkili mahkemenin gösterilmediği, dava açma süresine iliĢkin bir bilgiye yer 

verilmediği tespit edilmiĢtir.  

 Bu durum ise, Anayasanın 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasına iliĢkin gerekçesinde de belirtildiği gibi, 2576 

sayılı Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin KuruluĢu ve Görevleri 

Hakkındaki Kanunda, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununda ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulu Hakkındaki Kanunda yer alan dava açma süreleri ve bunlara iliĢkin diğer özel düzenlemeler 

dikkate alındığında, son derece karıĢık olan mevzuat karĢısında bireylerin hak arama, hak ve 

hürriyetlerin korunması açısından öngörülen zorunluluğa uyulmadığını göstermekte, dolayısıyla, 

Anayasanın 36 ncı maddesinde öngörülen hak arama hürriyetini sınırlayıcı bir sonuç doğurmakta ve 

Anayasanın temel hak ve hürriyetlerin korunmasını düzenleyen 40 ncı maddesine açıkça aykırılık 

oluĢturmaktadır.  

 Bu nedenle, özel yasasında yer alan düzenleme gereği tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dava 

açılması gereken ödeme emirlerinin içeriğinde, bu bilgiye yer verilmemiĢ olduğundan, bu ödeme 

emirlerine karĢı açılan davada, anılan Anayasa hükmü karĢısında dava açma süresinin geçirildiğinden 

söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.” DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 14.03.2013 gün ve 

E:2012/8115 K:2013/1931 sayılı kararı da bu yöndedir.  
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  Bu konuda Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince 08.11.2013 gün ve E:2013/2926 K:2013/2467 sayılı kararı ile  

“… Ümraniye Belediye BaĢkanlığı'nca kurulan Emlak Takdir Komisyonu tarafından tespit edilen asgari 

ölçüde m2 birim değerlerine ait 13 ve 14 numaralı kararların iptaline karar verilmesi istemiyle ilk olarak 

Mahkememizin E:2013/2090 sayılı dosyasında dava açıldığı, bu dosyada verilen dilekçe ret kararı 

üzerine de, davacı tarafından bakılmakta olan davanın yenilendiği görülmektedir. 

 Olayda, Mahkememizin E:2013/2090 sayılı dosyasında verilen dilekçe ret kararı ile davacı Ġstanbul 

Dudullu Organize Sanayi Bölgesinin söz konusu taĢınmazlarla ilgili olarak mülkiyet hakkı ile ilgisinin 

açık ve net bir Ģekilde ortaya konulması ve bunun hukuki menfaatle iliĢkilendirilmesi belirtilmesine 

karĢın, bu hususta gerek dava dilekçesinde bir bilgi yer almadığı gibi dilekçe ekinde de herhangi bir 

belgeye yer verilmediğinden, söz konusu taĢınmazlara yönelik olarak belirlenen arsa m2 birim değerine 

karĢı mülkiyet hakkı ile ilgisini açık ve net bir Ģekilde ortaya koyamayan ve bunu hukuki menfaatle 

iliĢkilendiremeyen davacının dava ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.   
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Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi, anılan Kanun hükmünün sadece ilk 

cümlesini iptal ettiğinden ikinci cümlede yer alan onbeĢ günlük özel temyiz süresi halen 

yürürlüktedir. Bu nedenle Kanunun ilgili maddelerine göre teĢekkül ettirilmiĢ takdir 

komisyonlarının belirlediği arsa metrekare birim değerine karĢına açılacak davalar için 

onbeĢ gün olan dava açma süresi artık otuz gündür. Ancak bunların temyiz süreleri genel 

otuz günlük sürenin dıĢında yine onbeĢ günlük özel süreye tabi olma durumunu 

sürdürmektedir.  

Ayrıca 3946 sayılı Kanunun 38. maddesiyle ilga edilen VUK‟un “Götürü 

matrahların Tespiti” baĢlıklı 40. maddesi ile “Götürü Matrahlara Göre Dava Açma” 

baĢlıklı 41. maddesi hükümleri uyarınca yapılan götürü matrahlara karĢı onbeĢ gün içinde 

vergi mahkemesinde dava açılması ve verilen kararlara karĢı yine onbeĢ gün içinde 

kanunyoluna baĢvurulması gerekmekteydi
203

. 

1.1.6.3.2.3. Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresinin Altmış Gün Olduğu 

Haller 

Vergi mahkemelerinin idari yargılama içerisinde özel görevli mahkemeler olduğu 

daha önce ifade edilmiĢti. Bu kapsamda idari yargılama içerisinde vergi mahkemelerinin 

dava açma sürerleri genel görevli idare mahkemelerine göre özel niteliktedir. Ancak olaya 

sadece vergi yargılaması ölçeğinde ve özelinde bakıldığından ise, otuz günlük dava açma 

süresi vergi mahkemeleri için aynı zamanda genel dava açma süresidir. Durum bu olmakla 

birlikte bazı istisnai durumlarda vergi mahkemelerinde açılacak iptal davalarında, dava 

açma süresi altmıĢ gün olabilmektedir. 

Bu istisnai durumlar da ĠYUK‟un 10. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi, idari 

usulde ortaya çıkan bazı hallerde genel hüküm olarak kabul edilmesi koĢuluna/yorumuna 

bağlıdır. Bilindiği gibi ülkemizde genel bir idari usul yasası bulunmadığından ĠYUK‟un 

10. maddesi, kiĢilerin kendi haklarında hiç yoktan bir iĢlem tesis ettirmek için idareye 

yaptıkları/yapacakları baĢvurunun yasal dayanağı konumundadır.  

Türk Ġdare Hukuku‟nda ĠYUK 10. madde baĢvurusuna, idarenin tutumuna göre 

çeĢitli sonuçlar bağlanmıĢtır.  Buna göre idare kiĢinin talebi doğrultusunda olumlu bir 

iĢlem tesis edebilir. Bu halde her hangi bir idari uyuĢmazlıktan söz edilmez. Ancak kiĢinin 

                                                                                                                                                                                
 Açıklanan nedenlerle davanın; 2577 Sayılı Kanun‟un 15/1-b maddesi uyarınca  ehliyet yönünden reddine, 

…” karar verilmiĢtir.  
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  Metin, a.g.m., s. 67 
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talebi doğrultusunda iĢlem tesis etmeye de bilir. Bu halde kiĢinin bu iĢleme karĢı iĢlemin 

hangi mahkemenin görevine gireceğine kestirerek yasal süresi içinde davasını açması 

gerekir. Ġdare kiĢinin talebini muğlâk bir cevapla geçiĢtirebilir veya incelemenin devam 

ettiğini kendinse daha sonra kesin bir cevabın verileceğini bildiren tarzda bir iĢlem 

yapabilir. Bu gibi durumlarda kiĢi Kanun tarafından tanına seçimlik haklara sahip 

olmaktadır. Kanun gereği kiĢi bu cevabı ret sayıp yasal süresi içinde iptal davasını açabilir 

yada kesin cevabı bekleyebilir. Ancak bu bekleme yine Kanun gereği en fazla altı ay ile 

sınırlıdır. KiĢi en fazla altı ay kesin cevabı beklemeli ve bu altı ayın sonunda yasal süresi 

içinde davasını açmalıdır. Ancak maddede, kiĢinin söz konusu altı aylık bekleme süresini 

de kaçırması veya maddenin yorumunda hataya düĢülerek davasını yasal süresinde 

açılmamıĢ olması halinde, kiĢilere bir hak daha verilmiĢtir. Zira ĠYUK‟un 10. maddenin 2. 

fıkrasının son cümlesinde “Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, 

altmıĢ günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın 

tebliğinden itibaren altmıĢ gün içinde dava açabilirler.” hükmü yer almaktadır
204
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Bu hüküm uyarınca, kiĢi vergilendirmeye iliĢkin olarak yaptığı idari bir baĢvuru 

neticesinde ya da diğer bir anlatımla vergi mahkemesinin görevine giren bir konuda idari 

bir baĢvuru yapmıĢ ise, bu baĢvuruya idarenin vereceği cevabın niteliğine ve 

zamanlamasına göre, bu cevaba karĢı vergi mahkemelerinde dava açma süresi 

farklılaĢacaktır. Burada yargılanan idarenin verdiği cevap olduğundan, kiĢi kesin 

olmadığını düĢündüğü bir cevaba karĢı ya da cevap gerçekten kesin değilse dava 

açmayabilir. Daha sonra davanın açılması halinde idari yargı merci (vergi mahkemesi), bu 

yoruma katılmazsa süre ret kararı verilebilir. Bazen de kiĢi beklerken altı aylık süre 

geçirilmiĢ olsa dahi idare iĢlem tesis edip kiĢinin talebini reddedebilir. ĠĢte bu gibi 

durumlarda yani dava açma süresi geçtiği halde ya ada açılmıĢ bir davada süre ret kararı 

verilmiĢ olsa dahi idare yeniden bir cevap verirse Ģayet; bu kez maddedeki özel durumun 

uygulanması gerekeceğinden burada artık dava açma süresi altmıĢ gün olarak kabul 
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  Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Ġdari Makamların Sükutu” baĢlıklı 10. maddesi: “Ġlgililer, haklarında 

idari davaya konu olabilecek bir iĢlem veya eylemin yapılması için idari makamlara baĢvurabilirler. 

 2. AltmıĢ gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiĢ sayılır. Ġlgililer altmıĢ günün bittiği tarihten 

itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre DanıĢtaya, idare ve vergi mahkemelerine dava 

açabilirler. AltmıĢ günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi 

sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi iĢlemez. Ancak, 

bekleme süresi baĢvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden 

reddi hallerinde, altmıĢ günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, 

cevabın tebliğinden itibaren altmıĢ gün içinde dava açabilirler.” 
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edilmelidir. Bu durumun gümrüğe iliĢkin uyuĢmazlıklarda ortaya çıkma olasılığı daha 

yüksektir
205
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  Uygulamada özellikle gümrük idaresi tarafından tesis edilen bazı iĢlemler bu duruma örnek teĢkil 

etmektedir. Gümrük idareleri çalıĢmanın birinci bölümünde de ifade edilmeye çalıĢıldığı gibi muhtelif 

türlerde iĢlem tesis edebilmektedirler. Bunlar vergilere iliĢkin tahakkuklar, ceza kararları, bunlara karĢı 

yapılan itirazlar için alınan itiraz kararları, talep üzerine alınan diğer idari kararlar gibi iĢlemlerdir. Bu 

iĢlemlerden ceza ve tahakkuklar ile idari kararlar zorunlu idari itiraza tabidirler. Bu iĢlemlere dava 

açılması ancak bu iĢlemlere karĢı Bölge Müdürlüğüne yapılacak itirazdan sonra mümkündür. Bu 

yapılmadan açılacak bir davada, dava Ģayet onbeĢ günlük idari itiraz süresi içinde açılmıĢ ise mercine 

tevdi; bu süreden sonra açıldı ise incelenmeksizin ret kararları verilmektedir. Bu konuda bkz. Ġstanbul 2. 

Vergi Mahkemesince verilen 19.09.2011 gün ve E:2011/1791 2011/3226 sayılı merciine tevdi kararı: 

“2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun "Dilekçeler üzerine ilk inceleme" baĢlıklı 14.maddesinin 

3.fıkrasının (b) bendinde, dilekçelerin idari merci tecavüzü yönünden inceleneceği belirtilmiĢ, "ilk 

inceleme üzerine verilecek karar" baĢlıklı 15.maddenin 1(c) bendinde; 14.maddenin 3/b bendinde yazılı 

halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine karar verileceği hüküm altına alınmıĢtır.  

 4458  Sayılı Gümrük Kanununun 242.maddesinde, yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük 

vergileri, cezalar ve idari kararlara karĢı tebliğ tarihinden itibaren onbeĢ gün içinde bir üst makama, üst 

makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilecekleri, idareye intikal eden itirazların 

otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kiĢiye tebliğ edileceği, itiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlıĢ 

makama verilmesi halinde, itirazın süresinde yapılmıĢ sayılacağı ve idarece yetkili makama ulaĢtırılacağı, 

itirazın reddi kararlarına karĢı ise iĢlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine baĢvurulabileceği 

hükme bağlanmıĢtır.  

 Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, davacı Ģirket adına tescilli 25.07.2011 tarih ve 118233  

sayılı giriĢ beyannamesi muhteviyatı eĢya nedeniyle 2011/8 sayılı Tebliğ uyarınca tahakkuk ettirilerek 

ödenen vergilere karĢı 27.07.2011 tarihinde Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'ne yapılan itirazın reddi 

üzerine, bu idari karara karĢı Ġstanbul Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürlüğüne itiraz yoluyla baĢvurulması 

gerekirken, doğrudan dava açıldığı anlaĢılmakta olup; bu durumda, idari merci tecavüzü nedeniyle 

dilekçenin görevli idare merciine tevdi gerekmektedir.  

 Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunun 15/1-e maddesi uyarınca dilekçenin görevli idari merci olan 

Ġstanbul Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürlüğü‟ne tedvine,” 

Ayrıca onbeĢ günlük itiraz süresi geçirilerek açılan davada ise, idari itiraz süresi geçmiĢ olduğundan merciine 

tevdi kararı verilse de idare baĢvuruyu süresinde olmadığı için reddedeceğinden DanıĢtay Yedinci Dairesi 

tarafından geliĢtirilen içtihat uyarınca, bu durumlarda davanın incelenmeksizin reddine karar 

verilmektedir. Nitekim DanıĢtay Yedinci Dairesince verilen 17.12.2012 gün ve E:2012/64 K:2012/7300s 

ayılı kararının ilgili kısmı Ģöyledir: “4458 sayılı Kanunun 242'nci maddesinin 1'inci fıkrasında; 

yükümlülerin, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karĢı tebliğ tarihinden 

itibaren onbeĢ gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz 

edebilecekleri, 2'inci fıkrasında; idareye intikal eden itirazların otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili 

kiĢiye tebliğ edileceği, 3'üncü fıkrasında; itiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlıĢ makama verilmesi 

halinde, itirazın süresinde sayılacağı ve idarece yetkili makama ulaĢtırılacağı, 4'üncü fıkrasında da; 

itirazın reddi kararlarına karĢı, iĢlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine baĢvurulabileceği hükmü 

yer almıĢ olup; buna göre, idari kararlarda, idari davaya konu olabilecek iĢlem, idari kararlar değil; bu 

kararlara karĢı, Kanunun sözü edilen 242'nci maddesinde öngörülen usullere göre yapılacak itiraz 

üzerine, yine aynı maddede yazılı mercilerce otuz gün içerisinde cevap verilmemesi nedeniyle oluĢan 

zımni ret iĢlemi veya aynı mercilerce tesis edilecek olumsuz iĢlemdir. 

 Diğer taraftan, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 14'üncü maddesinde, açılan davada, idari 

merci tecavüzünün bulunup bulunmadığının ilk inceleme esnasında inceleneceği; aynı Kanunun 15'inci 

maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendinde, idari merci tecavüzü halinde, dilekçelerin görevli idari 

merciine tevdiine karar verileceği; 2'nci fıkrasında, dilekçenin görevli mercie tevdi halinde DanıĢtaya 

veya ilgili mahkemeye baĢvurma tarihinin merciine baĢvurma tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiĢtir. 

 Gümrük Kanununun sözü edilen 242'nci maddesi hükmüne göre, idari davaya konu olabilecek iĢlem, iade 

isteminin reddine iliĢkin karar değil; söz konusu karara karĢı, öngörülen usule göre yapılacak itiraz 

üzerine, yine aynı maddede yazılı mercilerce tesis edilecek olumsuz iĢlem olduğundan, itiraz baĢvurusu, 

yargı yerlerine baĢvurulmadan önce ilgililerce tüketilmesi gereken zorunlu nitelikteki baĢvuru yoludur.  

Bu yol tüketilmeden dava açılması halinde, bu durumun idari yargı yerlerince kendiliklerinden nazara 
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1.1.6.3.3. Adli Tatilin Dava Açma Sürelerine Etkisi 

ĠYUK‟un 61. maddesine göre bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir 

eylülde baĢlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalıĢmaya ara verirler. 

ÇalıĢmaya ara verme uygulamada adli tatil olarak ifade edilmektedir. Adli tatil süresince 

Aynı Kanunun hükmünün 2. fıkrasına göre her bölge idare mahkemesi merkezinde nöbetçi 

mahkeme oluĢturulur. Bu mahkeme adli tatil süresince ĠYUK‟un 62. maddesinde yer alan 

hüküm uyarınca yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait iĢler ile Kanunen 

belli süre içinde karara bağlanması gereken iĢler dıĢında yargılama yapmamaktadır. 

 Adli tatil adalet hizmetinin ve/veya yargılama faaliyetinin niteliği gereği kesintisiz 

ve sürekli olması gerekliliğine karĢın, yargısal hizmetlerde görev alan hâkim, savcı ve 

avukatların çalıĢma dinlenme taleplerinin bir düzen içerisinde ve her hangi bir hak kaybına 

mahal vermeden yerine getirilmesi için ihdas edilmiĢtir. Diğer bir ifadeye adli tatilin veya 

Kanunun ifadesiyle çalıĢmaya ara vermenin amacı yargı organlarının yıllık çalıĢmalarını 

düzenlemeleri, görevlilerin dinlenmeleri ve daha güçlü olarak çalıĢmayı sürdürmeleridir
206
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 Adli tatil ya da çalıĢmaya ara verme süresi içerisinde tüm mahkemeler tatil edilmez. 

Bu süre zarfı için idari yargıda (idari ve vergi mahkemelerinde) Bölge Ġdare Mahkemesi 

                                                                                                                                                                                
alınması, dava  dosyasının, 2577 sayılı Yasanın yukarıda yer verilen hükmü uyarınca merciine tevdi 

edilmesi Ġdari Yargılama Hukukunun gereklerindendir. Ancak, Mahkemece merciine tevdi kararı 

verilebilmesi için, davanın on beĢ  günlük itiraz baĢvurusu süresi içinde açılması gerekmektedir. 

 Yukarıda yer alan düzenlemeye göre iade talebinin reddine iliĢkin iĢleme karĢı onbeĢ gün içinde 

baĢmüdürlük nezdinde itirazda bulunularak itirazın reddine iliĢkin iĢlemin dava konusu yapılması 

gerektiğinden, dava dilekçesinin gümrük baĢmüdürlüğüne tevdii gerekmekte ise de,  olayda on beĢ günlük 

itiraz süresinin geçirilmesinden sonra dava açılması nedeniyle bu aĢamada merciine tevdii kararı 

verilmesinin  davacıya hukuki  yarar sağlaması olanaklı değildir.”  

 4458 Sayılı Kanunun 242. maddesine göre gümrük idaresi ek tahakkuk, ceza ve idari karalara karĢı 

yapılan itirazları otuz gün içinde sonlandırmak zorundadır. ġayet bu süre içinde itiraza iliĢkin bir iĢlem 

tesis edilememiĢ ise genel hükümlere göre zımni ret iĢlemi oluĢmaktadır. Ancak idare bazen esasında 

kendisi idari kararlar için öngörülen baĢvurularda uygulanacak 4458 sayılı Kanunun 6. maddesine göre 

kendi cevap verme süresini uzattığını ifade etmektedir. Ġdare Hukuku ilkelerine göre yasal olarak cevap 

vermesi gereken süre otuz gün olduğundan ve 4458 sayılı Kanunun 6 ve 242. maddeleri mahiyet olarak 

birbirlerinden çok farklı olmasından ötürü idarenin bu iĢlemi yasal dayanaktan yoksundur. Bu gibi 

durumlarda kiĢinin otuz gün içerisinde cevaplandırılmayan idari itirazının zımni retle sonlandığını tespit 

edip devam eden otuz gün içinde davasını açması gerekir. Ancak idarenin bu iĢlemi ilgilileri de 

yanılttığından esasına ortada oluĢan bir zımni ret iĢlemi olsa da idarenin sonradan verdiği açık ret iĢlemi 

de ĠYUK 10/2. madde kapsamında düzenlenmiĢ bir iĢlem kabul edilerek bu iĢleme karĢı açılan davada,  

iĢin esasına girilerek karar verilmelidir. Nitekim uygulama da bu yöndedir.  Bu konuda Ġstanbul 2. Vergi 

Mahkemesi 31.10.2013 gün ve E:2013/796 2013/2404 sayılı kararında iĢin esasına girmeden olayda, 

idarenin 4458 sayılı Kanunun 6. Maddesinin hatalı iĢletse de idarenin bu iĢlemlerine karĢı bekleyip 

idarenin cevabı üzerine açılan davada ĠYUK‟un 10/2. Maddesinde yer alan hükümden ötürü davanın 

süresinde açılmıĢ bir dava olarak kabul edildiği ifade edilmiĢtir. 
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 Yekta Güngör Özden, “Adli Tatil Nedeniyle Süreler”, 

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1971-5/7.pdf (18.12.2013).  

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1971-5/7.pdf
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baĢkanının önersi üzerine HSYK tarafından, söz konusu Bölge Ġdare Mahkemesi görev 

alanı içerisinde çalıĢmak üzere idare ve vergi mahkemesi baĢkan ve üyeleri arasından 

seçilen üyelerle üç üyeli nöbetçi mahkeme oluĢturulur. Bu mahkeme sadece adli tatil 

süresince görev yapar. Nöbetçi mahkeme esasa iliĢkin karar veremez sadece yürütmenin 

durdurulması gibi acil ve ĠYUK‟ta düzenlenmiĢ olan diğer süreli iĢleri çözümler. Paralel 

uygulama DanıĢtay için de geçerlidir. DanıĢtay‟da da BaĢkanlar Kurulu tarafından seçilen 

bir daire baĢkanı, dört üye bir de yedek üyeden oluĢan nöbeti daire oluĢturulmaktadır. 

Nöbetçi daire de hükümetçe verilen ivedi iĢler ile kanunların belli sürelerde yapılmasını 

istediği diğer iĢleri yapmaktadır
207
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 Adli tatil bir ihtiyaca binaen mevzuatımızda yer almıĢ olmasına karĢın en belirgin 

özelliği olan yargılama faaliyetinin Kanunda belirlenen iĢlemler dıĢında durması 

olduğundan ilk bakıĢta dava hakkı üzerindeki olumsuz bir etkiye sahiptir.  Ancak ĠYUK‟un 

8/3. maddesi ile bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalıĢmaya ara verme zamanına 

rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün 

uzamıĢ sayılacağı hüküm altına alınmıĢtır. Buna göre vergi mahkemesinin görevine giren 

idari bir uyuĢmazlıkta dava açma süresinin son günü adli tatilin içine geliyorsa Ģayet bu 

süre adli tatilin son günüden itibaren yedi gün uzamıĢ sayılacaktır. Adli tatilin otuzbir 

ağustos‟ta sona erdiği düĢünüldüğünde, dava açma tarihinin son günü adli tatilin içinde bir 

güne denk geliyorsa bu süre otomatik olarak yedi eylül tarihine uzayacaktır. 

 Bununla beraber ĠYUK‟un 8/3. maddesi bu Kanunda belirtilen süreler ifadesini 

kullandığından ĠYUK‟ta düzenlenen yürütmenin durudurulması itiraz süresi, temyiz süresi, 

KD süresi gibi sürelerin de ĠYUK‟ta düzenlenmiĢ olmasından ötürü son günü adli tatilin 

içine denk gelmesi halinde bu süreler de Kanun gereği yedi eylül tarihine uzamaktadır.  

 Öte yandan ödeme emri ve ihtiyati haciz gibi özel dava açma süresine sahip olan 

iĢlemler açısından durum yukarıdaki kadar net değildir. DanıĢtay ve vergi mahkemelerinin 

genel uygulaması bu iĢlemler için de dava açma süresinin son günü adli tatile rastlaması 

halinde sürenin uzayacağı yönünde olmakla birlikte bunun hilafına kararlar da 

mevcuttur
208
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  A. Bumin Doğrusöz, “Vergi Yargısında Adli Tatil ve Dava açma Süresine Etkisi”, YaklaĢım, Y.14, 

S.165, Eylül 2006, s. 228  
208

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince verilen 16.08.2013 gün ve E:2013/2239 K:2013/1755 sayılı kararında 

ödeme emrine iĢlemine karĢı açılacak davanın süresi ĠYUK‟nda düzenlenmediğinden, olayada ĠYUK‟un 

8/3 maddesi uygulanamayacağından yedi günden sonra açılan davada süre aĢımı bulunduğundan süre ret 
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1.1.6.3.4. Mali Tatilin Dava Açma Sürelerine Etkisi 

Daha önceleri mevzuatımızda bulunmamasına karĢın ihtiyaca binaen 2007 yılından 

itibaren 5604 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca her yıl temmuz ayının birinden yirmisine 

kadar (yirmisi dâhil) malî tatil uygulanacağı ifade edilmiĢtir. Mali tatil uygulaması ile son 

günü malî tatile rastlayan ve ilgili 5604 sayılı Kanunda belirtilen süreler, tatilin son gününü 

izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamıĢ sayılmaktadır
209
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 Burada da adli tatil benzeri bir uygulama söz konusudur. Adli tatilde avukatlar 

dâhil yargı mensupları için bir dinlenme imkânı sağlanırken mali tatilde de mükellef ve 

vergi iĢlemleri ile görevli meslek mensuplarının dinlenme ihtiyacı göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Buna göre yirmi günlük tatil süresince mali iĢlemler 

yapılmayabilecektir. Ancak bu durum süreye doğrudan bağlı olan dava hakkının 

kullanımına halel getirmemesi için dava açma süresinin son günü mali tatile gelen 

iĢlemlere karĢı açılacak davalarda, dava açma süresi mali tatilin bitiminden itibaren yedi 

gün uzamıĢ sayılacaktır
210
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kararı vermiĢtir. Kararın gerekçe kısmı Ģöyledir: “2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Yasasının 8.nci 

maddsinde "Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren iĢlemeye baĢlar.Tatil günleri 

sürelere dahildir. ġu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalıĢma 

gününün bitimine kadar uzar.Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalıĢmaya ara verme zamanına 

rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamıĢ sayılır." 

hükmü yer almaktadır 

 Bu hükümler karĢısında ödeme emrine karĢı açılan davalarda özel kanunda belirlenen yedi günlük dava 

açma süresinin esas alınacağı tabiidir. 

 Dava dilekçesi incelenmesinden davaya konu ödeme emrinin davacıya bilinen adresinde annesi Nebahat 

Yılmaz'a 16/07/2013 tarihinde tebliğ edildiği halde, davanın yedi günlük süre geçtikten sonra 06/08/2013 

gününde açıldığı anlaĢılmaktadır. 

 Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile dilekçe ve ekli belgelerin birlikte değerlendirmesinden , 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Yasanın 58.nci maddesinde, ödeme emirlerine karĢı 

tebliğinden itibaren yedi gün içinde dava açılabileceği özel kanunda belirlenenmiĢ olduğundan , 2577 

sayılı yasanın 8/3. Maddesi bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalıĢmaya ara verme zamanına rastlarsa 

bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamıĢ sayılır hükmünden 

yararlanamayacağı anlaĢılmıĢtır. Dolayısıyla süresinde açılmayan davanın reddi gerekir”. 
209

  5604 sayılı Mali Tatil Ġhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. maddesi: “ Her yıl temmuz ayının birinden 

yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması 

halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iĢ gününü takip eden günden baĢlar. 

 Son günü malî tatile rastlayan aĢağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi 

gün uzamıĢ sayılır: 

 (…) 

 d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine iliĢkin süreler. 

 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, 

bildirim süreleri ve vergiyle ilgili iĢlemlere iliĢkin dava açma süreleri malî tatil süresince iĢlemez. 

Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar iĢlemeye baĢlar.” 

 (…) 
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  DanıĢtay kararları da genelde bu yöndedir. DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 16.04.2013 gün ve E:2011/8921 

K:2013/2489 sayılı kararının gerekçe kısmı Ģu Ģekildedir: “5604  sayılı Mali Tatil Ġhdas Edilmesi 
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 Mali tatil sadece dava açma süresinin uzayacağını düzenlemiĢ olduğundan 

yargılamaya iliĢkin diğer sürelerin iĢleyip iĢlemeyeceği noktasında bir netlik yoktur. 

Esasen Kanun koyucu sadece dava “açma sürelerini” düzenlemiĢ olduğundan, burada 

sadece dava açma süresinin uzayacağı temyiz, karar düzeltme gibi olağan kanun yollarına 

iliĢkin sürelerin uzamayacağı düĢünülebilir Nitekim DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 

30.09.2009 gün ve E:2009/4122 K:2009/2814 sayılı kararı bu yöndedir.
211

  

Öte yandan Kanunda yer alan “dava açma süreleri” ifadesinin aynı zamanda temyiz 

gibi olağan kanun yolu baĢvurularını da kapsadığı Ģeklinde de yorum yapılabilmektedir. 

Hak arama hürriyetinin geniĢletilmiĢ olduğu bu yorum kanaatimizce de Mali Tatil Ġhdas 

Edilmesi Hakkında Kanunun ruhuna ve amacına daha uygun olmaktadır. Bu kapsamda 

DanıĢtay Dördüncü Dairesince verilen 20.12.2012 gün ve E:2012/8760 K:2012/9195 sayılı 

kararda bu husus Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: “5604 sayılı Mali Tatil Ġhdas Edilmesi 

Hakkında Kanun'un birinci maddesinde, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar 

                                                                                                                                                                                
Hakkında Kanun'un birinci maddesinin ilk fıkrasında, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar 

(yirmisi dahil) mali tatil uygulanacağı, Haziran ayının son gününün tatil olması halinde, mali tatilin 

Temmuz ayının ilk iĢ gününü takip eden günden baĢlayacağı, ikinci fıkrasında, son günü mali tatile 

rastlayan sürelerin, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamıĢ sayılacağı belirtilmiĢtir. 

Aynı Kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasında, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli 

sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıtları, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili iĢlemlere iliĢkin dava 

açma sürelerinin mali tatil süresince iĢlemeyeceği, belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren 

tekrar iĢlemeye baĢlayacağı, beĢinci fıkrasında ise tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup 

taleplerine yönelik olanlar hariç bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına 

bildirilmeyeceği, ancak tatil süresi içinde gerçekleĢen tebligat iĢlemlerinde sürenin mali tatilin son 

gününden itibaren iĢlemeye baĢlayacağı ifade edilmiĢtir. 

 5604 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, belli sürelerde yapılması gereken vergiyle 

ilgili iĢlemlere iliĢkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince  iĢlemeyeceği tatil süresi içinde 

gerçekleĢen vergilendirmeye iliĢkin tebligatlarda sürenin mali tatilin son gününde iĢlemeye baĢlayacağı 

açıktır. 

 Vergi Mahkemesince dava konusu ihbarnamelerin 27.6.2011 tarihinde tebliğ edildiği, otuz günlük dava 

açma süresi geçtikten sonra 12.9.2011 tarihinde açılan davada süre aĢımı bulunduğu gerekçesiyle dava 

süreaĢımı nedeniyle reddedilmiĢ ise de,  5604 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca  dava açma 

sürelerinin mali tatil süresince iĢlemeyeceği, belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar 

iĢlemeye baĢlayacağı yolundaki düzenleme dikkate alındığında dava açma süresinin son gününün 

17.8.2011 tarihi olduğu, bu tarihin adli tatile rastlaması nedeniyle adli tatilin sona erdiği gün olan 

5.9.2011 tarihinden itibaren 7 gün içinde en son 11.9.2011 günü dava açılması gerektiği, 11.9.2011 tarihi 

de Pazar gününe rastladığından 12.9.2011 günü açılan  davanın süresinde olduğu anlaĢıldığından iĢin 

esası incelenerek  karar  verilmesi  gerekirken, davayı süreaĢımı nedeniyle reddeden mahkeme kararında 

hukuki uygunluk görülmemiĢtir.” Aynı Ģekilde DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 22.03.2013 gün ve 

E:2013/2178 K:2013/878 sayılı kararı, DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 20.02.2013 gün ve E:2010/59 

K:2013/871 sayılı kararı, DanıĢtay Yedinci Dairesince verilen 10.02.2010 gün ve 2008/3041 K:2010/929 

sayılı kararı. Ayrıca bu konuda bkz. Davut Akbulut, Hasan Çimen, “Vergi Yargısından Dava açma 

Süreleri ve Mali Tatil”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S.79, Temmuz 2010, ss. 114-115. 
211

  Kararda Trabzon Vergi Mahkemesince verilen 10.06.2009 gün ve 2008/547 K:2009/258 sayılı süre ret 

kararı oy çokluğu ile onanmıĢtır. Azlık oyunda mali tatilin temyiz süresine de etkili olması gerektiği ifade 

edildiği halde bu görüĢ karara dönüĢmemiĢtir. 
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(yirmisi dahil) mali tatil uygulanacağı, Haziran ayının son gününün tatil olması halinde, 

mali tatilin Temmuz ayının ilk iĢ gününü takip eden günden baĢlayacağı, 2 nci maddesinde, 

son günü mali tatile rastlayan sürelerin, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi 

gün uzamıĢ sayılacağı hükmüne yer verilmiĢ, aynı Yasanın 3 üncü maddesinde, Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıtları, bildirim 

süreleri ve vergiyle ilgili iĢlemlere iliĢkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince 

iĢlemeyeceği, belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar iĢlemeye 

baĢlayacağı, 5 inci maddesinde ise tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup 

taleplerine iliĢkin olanlar hariç bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza 

sorumlularına bildirilmeyeceği, ancak tatil süresi içinde gerçekleĢen tebligat iĢlemlerinde 

sürenin mali tatilin son gününden itibaren iĢlemeye baĢlayacağı ifade edilmiĢtir. 

 Buna göre davanın devamı niteliğinde olan temyiz baĢvurularının da 5604 sayılı 

Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Dosyanın incelenmesinden, Mahkeme kararının davalı Ġdareye 5.6.2012 tarihinde 

tebliği üzerine 10.7.2012 tarihinde kayda giren dilekçe ile temyiz isteminde bulunulduğu ve 

davalı idarenin temyiz dilekçesinin 5604 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 3 üncü 

maddesi uyarınca mali tatil içerisinde ve süresinde verildiği anlaĢıldığından bu dilekçenin  

davacıya tebliği gerekmektedir. 

Bu durumda, davalı Ġdarenin temyiz dilekçesinin tebligat iĢlemlerinin tamamlanması 

gerekirken temyiz istemini süre yönünden reddeden Mahkeme kararında hukuka uyarlık 

bulunmamaktadır.”  

 Son olarak mali tatil ile tüm dava açma sürelerinin uzayacağı düzenlenmiĢ 

olduğundan özel dava açma süresine sahip olan ihtiyati haciz ve ödeme emri gibi iĢlemler 

için de farklı bir durum söz konusu olamamakta, bunlar için de dava açma süresi, mali 

tatilin bitiminden itibaren yedi gün uzamıĢ sayılmaktadır.  

1.1.6.3.5. Üst Makamlara Başvurmanın (İYUK’un 11. Maddesinin) Dava Açma 

Sürelerine Etkisi 

Vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin olarak hukukumuzda yalnızca yasal olarak 4458 

sayılı Gümrük Kanunu kapsamında tesis olunan gümrük vergilerine iliĢkin tahakkuk, ek 

tahakkuk ceza ve idari kararlara karĢı zorunlu idari itiraz yolu mevcuttur. Bunun yanında 

DanıĢtay içtihatları ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan ve ilk iĢlem 
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itibariyle dava açma süresi geçmiĢ olan düzeltme taleplerinin reddolunması halinde Ģikâyet 

yolunun zorunlu olduğu kabul edilmektedir
212

. 

Söz konusu iki düzenlemenin dıĢında kalan vergisel iĢlemlerin büyük bir çoğunluğu 

için idari dava açılmadan önce idareye baĢvuru yapılabilmesini seçimlik bir hak olarak 

gören ĠYUK 11. maddesi uygulanabilmektedir. Her ne kadar vergi yargısı ve DanıĢtay 

kararlarında bu hususu bir netlik kazanmamıĢ ise de ĠYUK 11. maddesi tarh iĢleminin 

kendi niteliğinden ötürü istisna kabul edilmesi koĢuluyla diğer tüm iĢlemler için 

uygulanabilecek idari bir yoldur
213

.  

ĠYUK‟un 11. maddesinin en belirgin ve konumuzu ilgilendiren yönü ise, bu madde 

kapsamında yapılacak baĢvurunun varsa üst makama ve dava açma süresi içinde yapılması, 

yapıldığı andan itibaren dava açma süresinin durması, idarenin ret cevabı üzerine yeniden 

kaldığı yerden iĢlemeye baĢlamasıdır. Bu nedenle vergisel bir iĢleme karĢı yapılacak ĠYUK 

11. madde baĢvurusu dava açma süresini durduracaktır. Ġdarenin ret cevabı üzerine kalan 

süre içerisinde idari davanın açılması gerekmektedir
214

. 

ĠYUK 11. maddesi kapsamında yapılacak baĢvurunun dava açma süresi içinde 

yapılıp seçimlik bir hakka iliĢkin olması nedeniyle bu baĢvurunun reddi iĢleminden sonra 

açılan dava bu ret iĢlemi değil, baĢvuruya konu edilen ilk iĢlemdir. Dolayısıyla davanın 

yasal süresinde açılıp açılmadığının tespiti ĠYUK 11. madde kapsamında yapılan 

baĢvurunun sıhhatine ve baĢvuru üzerine geçen sürelerin de ilk iĢlemin dava açma süresini 

belirlerken hesaba katılması ile bulunmaktadır
215

. 

                                                           
212

  Bu konuda aksi görüĢ ve detaylı bilgi için bkz. Osman Sarıaslan, “Düzeltme (Ve ġikâyet) BaĢvurusunun 

ĠYUK 11. Madde BaĢvurusu ile KarĢılıklı Ġncelenmesi: Benzerlikler ve Farklılıklar, Vergi Dünyası, Y.31, 

S. 371, Temmuz 2012, ss. 123-125 
213

  Vergisel iĢlemler noktasında ĠYUK 11. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına iliĢkin detaylı 

açıklamalar ve tarh iĢlemine karĢı ĠYUK‟un 11. maddesine göre baĢvuru yapılamayacağına iliĢkin olarak 

bkz. Sarıaslan, “Vergisel ĠĢlemlerde Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 11. Maddesinin Uygulanabilirliği 

Üzerine”, ss. 104-105 
214

  Bu konuda benzer açıklamalar için bkz. Cem Tekin, “Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri - III”, 

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, S. 186,  Ekim 2003, ss. 103-104; Mahmut Ersert, “Ġdari Yargı 

Yerlerinde Dava Açma Süreleri -3”, Maliye ve sigorta Yorumları Dergisi, Y. 18, S. 418, 15 Haziran 

2004, s. 153 
215

  Cem Tekin, “Vergi Yargısında Ek Dava Açma Süresi Verilen Haller”,a.g.m., s. 230. Ayrıca DanıĢtay 

Yedinci Dairesinin 27.12.2012 gün ve E:2009/3187 K:2012/7782 sayılı kararında, “olayda, üst makama 

süresi içerisinde yapılan baĢvuru üzerine duran ve bu baĢvurunun reddine iliĢkin iĢlemin tebliği 

tarihinden itibaren yeniden iĢlemeye baĢlayan, kalan süre içerisinde dava açılmadığı açıktır. Bu nedenle, 

davanın, 2577 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca süre aĢımı 

yönünden reddi gerekirken,  davaya konu iĢlemin yanlıĢ nitelendirilmesi suretiyle, istemin özeti 

bölümünde yazılı gerekçeyle verilen kararda isabet görülmemiĢtir.” Ģeklinde hüküm kurulmuĢtur. 
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1.1.6.3.6. Kamu Denetçiliğine (Ombudsmana) Yapılan Başvurusunun Dava 

Açma Süresine Etkisi  

Türkiye, 14.06.2012 tarihinde kabul edilip 29.06.2012 gün ve 28338 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak baĢvuruları düzenleyen 17. maddesi yayımından dokuz ay sonra 

diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6328 sayılı Kanunla Kamu 

Denetçiliği Kurumu‟na(ombudsmana) kavuĢmuĢtur
216

.  

Türkiye‟de Kamu Denetçiliğinin oluĢturulması uzun bir sürecin sonucunda 

mümkün olabilmiĢtir.
217

 Ombudsman ya da Kamu Denetçiliği, 6328 sayılı Kanunun 1. 

maddesine göre kamu hizmetlerinin iĢleyiĢinde bağımsız ve etkin bir Ģikâyet mekanizması 

oluĢturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve iĢlemleri ile tutum ve davranıĢlarını; 

                                                           
216

  Kamu Denetçiliği Kurumunun tarihsel geliĢimi ve Türkiye‟de Anayasa Mahkemesi‟nce iptal edilen 5548 

sayılı Kanunun konumuz açısından değerlendirilmesi için bkz. Mehmet Yüce - Ezel Altunay, Türkiye‟de 

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) ve Vergi UyuĢmazlıkları Açısından ĠĢlevi,  Vergi Dünyası, 

Yıl:30, Sayı: 355, Mart 2011, s.177-188;  
217

  Bu süreç, 6328 sayılı Kanunun genel gerekçesinde Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir:  

 “Anayasanın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve iĢlemlerine karĢı yargı yolunun açık olduğu ve 

yargı yetkisinin, idarî eylem ve iĢlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu hükmüne yer 

verilmiĢtir. 7.5.2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesiyle, söz konusu maddede değiĢiklik yapılarak, 

hukuka uygunluk denetiminin hiçbir surette yerindelik denetimi Ģeklinde kullanılamayacağı hükme 

bağlanmıĢtır. Anayasanın 9. maddesinde ise yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılacağı düzenlenmiĢtir. Ġdarenin iç denetimi ise teftiĢ kurulları veya benzeri birimlerce 

gerçekleĢtirilmektedir. Ancak, Yedinci ve Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Plânlarında öngörüldüğü gibi, 

kapsamı giderek geniĢleyen idare-birey (vatandaĢ) iliĢkilerinden kaynaklanan Ģikâyetlere etkin ve hızlı 

çözümler getiren, idarenin iĢleyiĢi ile ilgili Ģikâyetleri inceleyen ve önerilerde bulunan bir kuruma 

ülkemizde de ihtiyaç duyulmuĢtur.  

 Bu amaçla daha önce hazırlanan “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı”, 15.6.2006 tarihli ve 5521 

sayılı Kanun olarak kabul edilmiĢse de, CumhurbaĢkanı tarafından, yayımlanması uygun bulunmayan 3, 

4, 9, 11, 13, 15, 22, 26, 30, 33, geçici 1, ve 41. maddelerinin bir kez daha görüĢülmesi için, Anayasanın 89 

uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca 1.7.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına geri 

gönderilmiĢtir.  

 Söz konusu Kanun, 28/9/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yeniden 

görüĢülerek 5548 sayılı Kanun olarak aynen kabul edilmiĢ ve 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanmıĢtır. Ancak, yapılan baĢvuru üzerine Anayasa Mahkemesi, 27/10/2006 tarihli ve E. 

2006/140, K. 2006/33 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararıyla Kanunun, Kamu Denetçiliği Kurumunun 

kurulmasını öngören geçici 1 inci maddesinin yürürlüğünü durdurmuĢ ve 25/12/2008 tarihli ve E. 

2006/140, K. 2008/185 sayılı Kararıyla da Kanunun tümünü, Anayasanın 6, 87, ve 123. maddelerine 

aykırı görerek iptal etmiĢtir. Söz konusu Karar, 4/4/2009 tarihli ve 27190 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanmıĢtır. 

  Anayasa Mahkemesinin iptal kararında belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak, 5982 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8 inci 

maddesiyle, Anayasanın 74 üncü maddesinde değiĢiklik yapılmıĢ ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BaĢkanlığına bağlı olarak kurulacak Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluĢu, görevi, çalıĢması ve 

inceleme sonucunda yapacağı iĢlemler ile Kamu BaĢdenetçisi ve Kamu Denetçilerinin nitelikleri, seçimi 

ve özlük haklarına iliĢkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıĢtır. Söz konusu 

Anayasa değiĢikliği, 12/9/2010 tarihinde yapılan halkoylamasında kabul edilmiĢ ve kesin sonuçların 

23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiĢtir.” Genel 

gerekçenin tam metni için bkz. (Çevrimiçi) http://www.kamudenetcisi.com/6328-sayili-kamu-denetciligi-

kurumu-kanununun-gerekcesi-ve-komisyon-raporlari/  (20.11.2013) 

http://www.kamudenetcisi.com/6328-sayili-kamu-denetciligi-kurumu-kanununun-gerekcesi-ve-komisyon-raporlari/
http://www.kamudenetcisi.com/6328-sayili-kamu-denetciligi-kurumu-kanununun-gerekcesi-ve-komisyon-raporlari/
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insan haklarına dayalı adalet anlayıĢı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 

incelemek, araĢtırmak ve önerilerde bulunmak için kurulmuĢtur. 

6328 sayılı Kanunun Kamu Denetçisine baĢvuru usulünü düzenleyen 17. maddesinin 

8. fıkrasında, dava açma süresi içinde yapılan baĢvuru, iĢlemeye baĢlamıĢ olan dava açma 

süresini durdurur hükmü yer almaktadır. Öte yandan aynı Kanunun maddesinin 4. 

fıkrasında ise Kamu Denetçiliği Kurumuna baĢvuruda bulunulabilmesi için, 06.01.1982 

tarihli ve 2577 sayılı ĠYUK‟ta öngörülen idari baĢvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan 

zorunlu idari baĢvuru yollarının tüketilmesi gerekli olduğu ifade edilmiĢtir. Maddenin 

devamında, idari baĢvuru yolları tüketilmeden yapılan baĢvurular ilgili kuruma 

gönderileceği;  ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali 

bulunan hâllerde, idari baĢvuru yolları tüketilmese dahi baĢvuruları kabul edebileceği 

belirtilmiĢtir.
218

  

 Buna göre kiĢinin Kamu Denetçisi‟ne baĢvurabilmesi için evvela zorunlu itiraz ve 

idari baĢvuru yollarını tüketmesi gerekmektedir. Bu yollar tüketildikten sonra kiĢinin 

önünde iki seçenek kalmaktadır. Ya dava açacak ya da Kamu Denetçisine baĢvuracaktır. 

                                                           
218

  6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunun “BaĢvuru ve Usulü” baĢlıklı 17. maddesi: “(1) Kuruma, 

gerçek ve tüzel kiĢiler baĢvurabilirler. BaĢvuru sahibinin talebi üzerine baĢvuru gizli tutulur. 

 (2) BaĢvuru; baĢvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleĢim yeri veya iĢ adresini ve Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaĢları için vatandaĢlık kimlik numarasını, yabancılar için pasaport numarasını, 

baĢvuru sahibi tüzel kiĢi ise tüzel kiĢinin unvanı ve yerleĢim yeri ile yetkili kiĢinin imzasını, varsa, merkezi 

tüzel kiĢilik numarasını ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu baĢvuru, yönetmelikte 

belirlenen Ģartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletiĢim araçlarıyla da yapılabilir. 

 (3) Yapılan baĢvurulardan; 

 a) Belli bir konuyu içermeyenler, 

 b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmıĢ uyuĢmazlıklara iliĢkin 

olanlar, 

 c) Ġkinci fıkrada belirtilen Ģartları taĢımayanlar, 

 ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar, incelenmez. 

 (4) Kuruma baĢvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü 

Kanununda öngörülen idari baĢvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari baĢvuru yollarının 

tüketilmesi gereklidir. Ġdari baĢvuru yolları tüketilmeden yapılan baĢvurular ilgili kuruma gönderilir. 

Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari baĢvuru 

yolları tüketilmese dahi baĢvuruları kabul edebilir. 

 (5) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da baĢvurulabilir. 

 (6) BaĢvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 

 (7) Kuruma, dördüncü fıkra uyarınca yapılacak baĢvuruya idare tarafından verilecek cevabın tebliği 

tarihinden, idare baĢvuruya altmıĢ gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin bitmesinden itibaren 

altı ay içinde baĢvurulabilir. BaĢvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya kaymakamlıklara verildiği, 

diğer hâllerde baĢvurunun Kuruma ulaĢtığı tarihtir. 

 (8) Dava açma süresi içinde yapılan baĢvuru, iĢlemeye baĢlamıĢ olan dava açma süresini durdurur.” 
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KiĢi Ģayet bir de Kamu Denetçisine baĢvurmayı seçerse, bu baĢvurma tarihinden itibaren 

iĢlemeye baĢlayan dava açma süresi duracaktır
219

.  

Öte yandan Kamu Denetçiliği‟ne baĢvurmayı düĢünen kiĢi açısından ĠYUK‟un 11. 

maddesi, 6328 sayılı Kanunun 17/4. fıkrası uyarınca artık zorunlu bir idari yoldur. Ancak 

Kuruma baĢvurmadan doğrudan dava açmayı düĢünenler içinse ĠYUK 11. maddesi ihtiyari 

bir baĢvuru niteliğini sürdürmektedir
220

. 

 Kamu Denetçiliği Kurumunun görev alanı idarenin iĢleyiĢi ile ilgili Ģikâyet üzerine, 

idarenin her türlü eylem ve iĢlemleri ile tutum ve davranıĢlarını; insan haklarına dayalı 

adalet anlayıĢı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araĢtırmak 

ve idareye önerilerde bulunmakla sınırlıdır.
221

 Bu nedenle ortada kiĢi lehine verilmiĢ bir 

Kamu Denetçiliği Kurumu kararı olsa da kiĢi için idarenin tutumundan ya da iĢleminden 

kaynaklı mağduriyet devam ediyor olabilir bu nedenle dava hakkının her halükarda 

korunması gerekmektedir. Nitekim 6328 sayılı Kanunu 21. maddesinde, baĢvurunun 

Kurum tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuĢ olan dava açma süresi gerekçeli ret 

kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden; baĢvurunun Kurum tarafından yerinde 

görülerek kabul edilmesi hâlinde; ilgili merci Kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde 

herhangi bir iĢlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise durmuĢ olan dava açma süresi 

kaldığı yerden; Kurumun, inceleme ve araĢtırmasını, baĢvuru tarihinden itibaren altı ay 

içinde sonuçlandıramaması hâlinde de durmuĢ olan dava açma süresi kaldığı yerden 

iĢlemeye baĢlayacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

 Böylece tıpkı ĠYUK 11. maddesinde olduğu gibi genel dava açma süresi içerisinde 

Kuruma baĢvuru yapılması halinde, dava açma süresi kurumun cevabının niteliğine göre 

                                                           
219

  Mehmet Yüce - Atanur Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, SavaĢ Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2013, s. 

66. 
220

  Mehmet KarakuĢ, “Kamu Denetçiliği Kurumuna BaĢvuru Usulü ve BaĢvurunun Ġdari Dava Açma 

Süresine Etkisi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 4, S. 13, Nisan 2013, s. 190.   
221

  5328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunun “Kurumun Görevi” baĢlıklı 5. maddesi: “Kurum, 

idarenin iĢleyiĢi ile ilgili Ģikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve iĢlemleri ile tutum ve davranıĢlarını; 

insan haklarına dayalı adalet anlayıĢı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, 

araĢtırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. 

 (2) Ancak; 

 a) CumhurbaĢkanının tek baĢına yaptığı iĢlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, 

 b) Yasama yetkisinin kullanılmasına iliĢkin iĢlemler, 

 c) Yargı yetkisinin kullanılmasına iliĢkin kararlar, 

 ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, 

 Kurumun görev alanı dıĢındadır.” 
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değiĢik sürelere göre uzamaktadır. Önce Kamu Denetçisine baĢvurulup sonra dava 

açılacaksa bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. 

1.1.6.3.7. Görevli Olmayan Yargı Yerlerine Başvurmanın (İYUK’un 9. 

Maddesinin) Dava Açma Sürelerine Etkisi 

KiĢiler bazı durumlarda, idare ile aralarından meydana gelen uyuĢmazlığın 

çözümünde hangi yargı kolunun girdiğine ilk aĢamada doğru bir biçimde karar 

veremeyebilirler. Çözümlenmesi DanıĢtay‟ın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine 

girdiği halde, adli ve askeri yargı yerlerinde dava açılmıĢ olabilir. Bu durumda da bir hak 

kaybı yaĢanmaması için ĠYUK 9. maddesi uyarınca görevsiz yargı yeri tarafından 

davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların kesinleĢmesini izleyen 

günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir
222

. 

ĠYUK‟un 9. maddesi, hukukun teknik alanına iliĢkin bilgi noksanlıklarından veya 

göreve iliĢkin mahkemeler arasında çıkan bir ihtilaftan ötürü kiĢilerin dava açma haklarının 

korunmasına iliĢkin özel bir maddedir.  Bu madde sadece görevsiz yargı koluna açılan 

davanın görev yönünden ret kararının kesinleĢmesi üzerine iĢletilecek bir yolu 

düzenlemektedir
223

.  

Bilindiği gibi idari yargı kolunun kendi içinde meydana gelecek görevsizlik 

durumunda dosya görevli ve yetkili mahkemeye gönderilirken; baĢak bir yargı kolunun 

görevli olması halinde dosya ilgili yargı koluna gönderilmemektedir. Aynı Ģekilde adli 

yargı mercileri tarafından idari yargı görevlidir gerekçesine dayalı olarak verilen görev ret 

kararları uyarınca da yine dosya ilgili idari yargı mahkemesine gönderilmemektedir. Bu 

durum hem kiĢinin temyiz hakkının kullanabilmesi hem de yerine göre görevli yargı 

kolunun tespiti için gerekli olmaktadır. Bu nedenle açılan bir davada Ģayet adli yargı 

mercileri tarafından görev ret kararı verilmiĢ ise bu karardan sonra davacının aktif olarak 

harekete geçerek davasını görevli idari yargı mercinde açması gerekmektedir. Bunun için 

                                                           
222

  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Görevli Olmayan Yerlere BaĢvurma” baĢlıklı 9. maddesi: 

“Çözümlenmesi DanıĢtayın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli ve askeri yargı 

yerlerine açılmıĢ bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların 

kesinleĢmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir. Görevsiz yargı 

merciine baĢvurma tarihi, DanıĢtaya, idare ve vergi mahkemelerine baĢvurma tarihi olarak kabul edilir. 

  2. Adli veya askeri yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle reddedilen davalarda, görevsizlik 

kararının kesinleĢmesinden sonra birinci fıkrada yazılı otuz günlük süre geçirilmiĢ olsa dahi, idari dava 

açılması için öngörülen süre henüz dolmamıĢ ise bu süre içinde idari dava açılabilir.”     
223

 Ünal Demirci, “Ġdari Yargıda Dava Dilekçesi -5”, Maliye ve Sigorta Yorumları,  Y. 21, S. 488, 15 

Mayıs 2007, s. 123 
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de yasa gereği söz konusu kararın kesinleĢmesinden itibaren otuz günlük süresi 

bulunmaktadır. 

Söz konusu otuz günlük süre özel bir süre konumundadır. Burada idare 

mahkemeleri ve DanıĢtay için geçerli olan genel dava açma süresinin hilafına daha kısa bir 

süre söz konusudur. Vergi Mahkemelerinde genel dava açma süresi zaten otuz gün 

olduğundan bir karıĢıklığa mahal vermezken idare mahkemeleri ve DanıĢtay için altmıĢ 

günden farklı bir süreye iĢaret etmektedir.  

Bununla birlikte ĠYUK 9/2. maddesi uyarınca görevsiz yargı yerine baĢvurma tarihi 

görevli yargı yerine baĢvurma tarihi olarak dikkate alınacağından davanın görevsiz yargı 

kolunda ancak yasal süresinde açılması gerekir.  Yani vergi mahkemelerinin görevine giren 

bir konu görevsiz yargı kolunda dava edilmiĢ ise bu dava iĢlemin tebliğinden itibaren yasal 

otuz günlük süre içinde yapılmıĢ olmasını gerekli kılar.  Aksi takdirde görevsiz yargı 

yerine yasal dava açma süresi bittikten sonra açılan davada, görevsiz yargı yeri görev ret 

kararı verip dava otuz günlük süre içinde idari yargı içinde vergi mahkemesinde açılsa bile 

süre yönünden reddedilecektir.  

1.1.6.3.8. Dilekçe Ret Kararları Üzerine Davanın Yenilenmesinde Süre 

Ġdari yargının kendine has kararlarından biri de dilekçenin reddine iliĢkin 

kararlardır. Bu kararlar ĠYUK‟un 3. ve 5. Maddelerine aykırı bir durumun varlığı halinde 

veya ehliyetli olan kiĢinin avukat olmayan vekili tarafından sunulan dava dilekçeleri 

üzerine verilir. 

Dilekçe ret kararlarının dayanağı ĠYUK‟un 15/1-d maddesidir. Maddeye göre 

ĠYUK‟un 14. maddesinin 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere 

uygun Ģekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde 

yazılı hallerde, ehliyetli olan Ģahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmıĢ ise 

otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine 

karar verileceği düzenlenmiĢtir.  

Buna göre bir davada yasal süresinde açıldığı halde yukarıda ifade edilen 

nedenlerden birine dayalı olarak verilen dilekçe ret kararı uyarınca ilgilisinin davasını 

yeniden açması yada uygulamadaki tabiri ile “yenilemesi” gerekir. Yenileme ise Kanunun 

da açıkça ifade ettiği gibi otuz günlük süreye tabidir. Bu sürenin geçirilmesi halinde ilk 
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sunulan dilekçe dava açma süresinde olsa bile yenileme süresinde yapılmadığından iĢin 

esasını incelenemez ve sanki dava yasal süresinde açılmamıĢ gibi iĢlem yapılır
224

.  

1.1.7. Husumet 

1.1.7.1. Genel Olarak 

Açılan bir idari davada, ilk inceleme esnasında görevli ve yetkili mahkeme sorunu 

çözülüp, olayda merci tecavüzü bulunmadığı anlaĢılıp, iĢlemin kesin ve yürütülebilir 

olduğuna ve davanın da yasal süresi içinde açıldığına kanat getirildiğinde bu kez o idari 

davada hangi idarenin davalı olması gerektiği sorunu incelenir. Bu inceleme usule iliĢkin 

olmakla birlikte esasta verilecek kararın muhatabının ya da ĠYUK 28. maddesine göre 

kararın icaplarına göre iĢlem tesis edecek makamın hangi makam olduğunu tespiti 

noktasında önemlidir.  

 Bu nedenledir ki idari yargılamada husumet kamu düzenine iliĢkin bir sorundur. 

Davlının doğru gösterilip gösterilmediğini idari yargı merci kendiliğinden re‟sen inceler. 

Bu inceleme ilk inceleme aĢamasında yapılır ancak davanın her aĢamasında da istem 

üzerine ya da kendiliğinden incelenebilir
225

. 

Ġdari yargılamaya 571 sayılı DanıĢtay Kanunundan beri egemen olan anlayıĢ, 

davacının ehliyetinin tespiti noktasında Hukuk Muhakemeleri Kanuna göndermede 

bulunulduğundan, bu göndermenin husumeti içermediği yönündedir. Buna göre ilgili yasal 

düzenlemelerin husumet ya da husumet ehliyetini kapsamamaktadır. Yalnızca davacı 

tarafın taraf ve dava ehliyetiyle ilgili bulunmaktadır. Dolayısıyla husumet ehliyeti ile ilgili 

kurallar idare hukuku kuralları göz önünde bulundurulmak suretiyle idari yargı yerlerince 

belirlenmektedir
226

. 

Ġdari yargılamada hak ve fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kiĢiler Ģayet idari 

yargılamaya özgü sübjektif ehliyete de sahiplerse davacı olabilmektedir. Ancak her idari 

merci davalı sıfatına olamamaktadır. Ġdari iĢlem ve eylemden kaynaklı açılan idari bir 

davada hangi mercînin davalı olacağı sorunu bir husumet sorunudur. Husumet ise davadaki 

                                                           
224

  Bu konuda Trabzon Vergi Mahkemesince ĠYUK‟un 15/1-d maddesi uyarınca verilen dilekçe ret kararı 

üzerine davanın yasal 30 günlük sürede yenilenmemesi üzerine 07.04.2000 gün ve E:2000/189 

K:2000/170 sayılı süre ret kararı, DanıĢtay Üçüncü Dairesinin  06.06.2002 gün ve E:2000/2813 

K:2002/2388 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 
225

  Gözübüyük - Tan,  a.g.e., s. 818 
226

  Gürsel Kaplan, “DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ġdari Yargıda Ehliyet ve 

Husumet”, ĠÜHFM, C. LXIX, S. 1-2, Yıl:2011, (Ġl Han Özay‟a Armağan, Ġstanbul, Legal, 2011), s. 348 
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pasif süjeyi yani hasımın kim olduğuna iliĢkindir. Hasım ise, davacının iddialarına ve 

davasına hukuken cevap vermek ve davanın neticesine katlanmak mecburiyetinde bulunan 

kimse olarak tanımlanmaktadır
227

. 

Ġdare hukuku terminolojisinde husumet terimi ile davalının taraf ve dava ehliyeti 

kast edildiği halde, Medeni Yargılama Hukukunda dava konusu sübjektif hak ile taraflar 

arasındaki iliĢki kast edilmektedir. Diğer bir ifadeyle Medeni Yargılama Hukukunda 

genellikle taraf sıfatı anlamında kullanılan husumet terimiyle usuli bir kavram olan taraf ve 

dava ehliyeti değil, dava konusu hak ile taraflar arasındaki maddi hukuk iliĢkisi kast 

edilmektedir
228

. Dolayısıyla idari yargılama pratiğinde husumet terimi, davalı konumda 

olacak idareyle ilgili ve idare hukuku kurallarına göre Ģekillenen kendine has bir anlamı 

vardır. 

1.1.7.2. İptal Davalarında Husumet 

Bilindiği gibi idari yargılama hukukundan iki tür dava bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki çalıĢmanın ilk bölümünde de detaylı olarak incelendiği gibi idari yargıya has objektif 

nitelikli iptal davaları diğer ise medeni hukuk yargılamasına benzeyen tam yargı 

davalarıdır. 

Konuya iptal davaları ekseninde bakıldığında, idari yargılama hukukunda husumet, 

en geniĢ anlamda, idarenin açılmıĢ bir iptal davasında davalı olabilme ehliyeti olarak ifade 

edilebilir. Zira idari yargılamada iptal davalarında dava konusu edilen idari iĢlemdir. 

Davalı tarafın esasında bir önemi yoktur. Burada asıl olan dava konusu edilen iĢlemin 

hukuka uygunluk denetiminin yapılabilmesidir. Bu aynı zamanda idari rejimin hem bir 

gereği hem de bir sonucudur. Ġptal davasında mühim olan idari iĢlemin yargısal 

denetiminin sağlanması olduğuna göre tarafların çok büyük bir önemi bulunmamaktadır. 

Bunlar medeni hukuk yargılamasında olduğu gibi gerçek anlamda taraf sayılmazlar. Bu 

davaların açılabilmesi için gerekli olan sübjektif dava ehliyetinin yasal ifadesi olan 

menfaat ihlali tam yargı davaları için gerekli olan hak ihlali koĢulundan farklı olarak 

davanın esasına değil ve fakat sadece dinlenebilmesine taalluk eden Ģekli ve usuli bir 

Ģarttan ibarettir. BaĢak bir ifadeyle bu davalarda mevcudiyeti aranan menfaat ihlalinin 

davanın esastan kabul ya da reddi üzerine her hangi bir etkisi yoktur. Bu Ģart bir kez yerine 
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  Onar, a.g.e.,, C.III, s. 1949 
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  Gürsel Kaplan, “DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ġdari Yargıda Ehliyet ve 

Husumet” a.g.m., s. 358  
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getirilmiĢ sayıldıktan sonra davacı dava açmakla kendi menfaati için mahkemeyi harekete 

geçirdiğini düĢünse bile, o gerçekte farkına varmadan tıpkı bir ceza davasındaki savcı gibi 

kamunun menfaatini savunan bir kiĢi rolü oynamıĢtır. Zira mahkeme dava konusu iĢlemi 

denetlerken davacının kiĢisel ve öznel durumunu göz önünde bulundurmaksızın, dava 

konusu iĢlemin hukuka uygun olup olmadığını incelemektedir. Ġptal kararı ile de davacının 

çıkarını da tatmin etmiĢ olsa bile, esasında iĢlemin iptali hukuka uygunluğun sağlanmıĢ 

olması ve objektif hukukun korunmuĢ olması anlamına gelmektedir.
229

 

Bu çerçevede iptal davaları, gerçek anlamda iki taraf arasında cereyan eden bir 

uyuĢmazlık olmaktan ziyade, hukuka aykırılığı iddia olunan bir idari tasarrufun 

mahkemelerce denetlenmesini sağlayan bir tür “dürtü” yahut “tahrik“ olarak ifade 

edilmektedir.
230

 Bu bakıĢ açısının bir gereği olarak DanıĢtay tüzel kiĢiliği bulunmayan 

kurum ve kuruluĢlara ya da geniĢ anlamda idarelere karĢı da iptal davasının açılabileceğini 

kabul etmektedir. Ancak DanıĢtay‟ı böyle bir sonuca götüren neden yalnızca iptal 

davalarının objektif niteliği değildir. Aynı zamanda bazı idare veya idare teĢkilatı içinde 

bazı mercilerin tüzel kiĢiliğe sahip olamamakla birlikte kesin ve yürütülebilir iĢlem tesis 

edebilme yetkisine sahip olmalarıdır
231

. 

Bunun yanında konuya pozitif ekseninde bakıldığında da idari iĢlem, Anayasanın 

123. maddesine
232

 göre bir bütün olan idarenin bir tasarrufudur. Dolayısıyla bir idari iĢleme 

karĢı açılan dava teorik olarak bütün bir idareye açılmıĢ gibidir. Ancak Anayasanın anılan 

hükmün devamında idarenin kanunla ve merkezden ve yerinden yönetim esasına dayalı 

olarak düzenleneceği ifade edilmiĢ olduğundan idari iĢlemler bu hüküm çerçevesinde 

örgütlenen idari mekanizmanın ürünü konumundadırlar. Yani idare tek bir bütün olmakla 

birlikte bir teĢkilattan ya da diğer bir ifade ile organizasyondan oluĢmaktadır. Bu 

organizasyon bazen devlet tüzel kiĢiliğinden ayrı kamu tüzel kiĢiliğine haiz kurum ve 

kuruluĢları da ihtiva etmektedir.  
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  Gürsel Kaplan, “DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ġdari Yargıda Ehliyet ve 

Husumet”, a.g.m, s. 361 
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  Gürsel Kaplan, “DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ġdari Yargıda Ehliyet ve 

Husumet”, a.g.m., s. 361 
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  Gürsel Kaplan, “DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ġdari Yargıda Ehliyet ve 

Husumet”, a.g.m., ss. 361-362 
232

  Anayasanın “Ġdarenin Bütünlüğü ve Kamu tüzel KiĢiliği” baĢlıklı 123. Maddesi:  

 “Ġdare, kuruluĢ ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. 

 Ġdarenin kuruluĢ ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. 

 Kamu tüzelkiĢiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.” 
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Bu çerçevede esasında bir bütün olan idare Anayasal ilkeler ekseninde çeĢitli 

organizasyonlara ayrılmıĢtır. Buna idari teĢkilat da denilmektedir.
233

 Bu genel idari teĢkilat 

ise Kanunla daha küçük teĢkilatlar Ģeklinde düzenlenebilmektedir. Bu idari teĢkilata 

organik anlamda idare de denilmektedir. Bu itibarla idare, kuruluĢu itibariyle Kanunla 

düzenlemesi gereken sıkı bir kanunilik alanında faaliyet gösterir. Söz konusu kanunilik 

prensibi sadece idarenin kanunla kurulması lüzumuna değil aynı zaman da idarenin görev 

ve iĢleyiĢinin de kanunla düzenlenmesi lüzumunu ortaya koymaktadır.  

Dolayısıyla idari yargılamada hasım, baĢta kanuni idare ilkesi olmak üzere idare 

hukuku ilkelerine göre belirlenir. Buna göre idare, yerinden ve merkezi yönetim ilkelerine 

göre veya kamu tüzel kiĢilikleri Ģeklinde teĢekkül ettirilmiĢ bir mekanizma olduğundan, 

idari iĢlemler ve eylemler de bu mekanizmanın birer tasarrufu konumundadır ve bu 

tasarruflara karĢı açılacak davalarda idare mekanizması içinde varsa tüzel kiĢiliği bulunan 

yoksa kesin ve icrai iĢlemi yapan idare davalı konumda yer almaktadırlar
234

.   

Öte yandan bazen organik anlamda idare olmayan yani idari teĢkilat içerisinde yer 

almayan bazı özel hukuk tüzel kiĢilerinin de kendilerine bırakılan kamu hizmeti 

kapsamında, kamu gücü kullanarak, tek yanlı irade açıklamalarıyla kamu hizmeti 

karĢısındaki durumu idare edilen olan kiĢi ya da kiĢileri bağlayabilen, onların hukuki 

durumunu değiĢtirebilen kararlar alabilir, eylem ve iĢlemler yapabilir. Kamu hukuku 

kurallarına göre yürütülen bu hizmet dolayısıyla hizmeti yürüten kiĢi ve kuruluĢlar organik 

anlamda idare olmamalarına karĢın, kamu gücü ulanarak yapmıĢ oldukları tek yanlı kesin 

ve yürütülmesi gereken iĢlem ve eylemleri bakımından fonksiyonel anlamda idare 

sayılırlar. Dolayısıyla bunların eylem ve iĢlemlerine karĢı idari yargıda dava 

açılabilmektedir. Açılan bu davalarda bu kiĢiler davalı konumda olabilmektedirler. 
235

 

                                                           
233

  Ġdari teĢkilat ya da kamu yönetimi örgütü: kamu hizmetleri örgütünden ya da kamu gücünün 

örgütlenmesinden oluĢmaktadır. Kamu hizmetlerinin hukuksal yapısını, iskeletini kuran ve giriĢimini 

oluĢturan bu örgüt idare hukukunun bir tür anatomisidir. Kamu yönetimi örgütü veya idari teĢkilat, zaman 

ve mekana, ülkenin sosyal yapısına, devletin siyasal ve ekonomik durumuna, ve kamu hizmetlerinin 

gereklerine göre değiĢik biçimler alırı. Bu nedenle her bir ülke için tek bir kamu yönetimi örgütü veya 

idari teĢkilattan söz edilemez. Bu konuda geniĢ bilgi için bkz. Ġsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun 

Akgüner, Kahraman Berk, Ġdare Hukuku, 5.b., Der Yayınları, Ġstanbul, 2012, s. 217. Ayrıca Ġdari 

teĢkilatın temel ilkeleri ve Türk Ġdari TeĢkilatının analizi için aynı eserin 21-518 arası incelenebilir. 
234

  Hangi idarenin, hangi iĢlemden ötürü hasım mevkiinde olabileceğine iliĢkin olarak idari makam 

düzeyinde yapılan belirleme için bkz. Harun Hakan BaĢ, “Ġdari Yargıda Ġptal Davası Açılmasında Davalı 

Konumda Gösterilmesi Gereken KiĢi ve KuruluĢlara BakıĢ”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 19, S. 

442, 15 Haziran 2005, ss. 210-211 
235

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 570 
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1.1.7.3. Tam Yargı Davalarında Husumet 

Esasında iptal davasında açıklanan husumet kavramı tam yargı davaları içinde 

geçerlidir. Zira ĠYUK‟ta bu davalar özelinde husumet ayrı bir düzenlemeye konu 

edilmemiĢtir. Bu davalar içinde husumet sorunu, idari yargı mercileri tarafından idare 

hukuku ve idari yargılama pratiğine göre çözümlenmektedir.  

Bu çerçevede, tam yargı davalarında DanıĢtay ve mahkemeler davalının tüzel 

kiĢiliğe sahip olması Ģartını aramamaktadır. Buna göre “hizmet kusurunun vukuuna 

sebebiyet veren hizmeti nihai olarak tanzim yetkisine malik bulunan en yüksek idari makam 

aleyhine açılmasını” gerekli ve yeterli görmektedir
236

. 

Ġdari yargılama hukukunda tam yargı davaları için zarara yol açan sorumluluk 

sebebine göre değiĢen bir yol izlenmektedir. Davanın yöneltildiği ya da yöneltilmesi 

gerektiği idarenin tüzel kiĢiliğinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın sorumluluk 

doğurucu nitelikte bir zarara yola açan kuruluĢlara karĢı açılan davalarda, bu idarenin 

hasım olabileceği kabul edilmektedir. Örneğin idari iĢlemlerin neden olduğu zararlar 

bakımından tıpkı iptal davalarında olduğu gibi o idarenin tüzel kiĢiliğe sahip olup 

olmadığına bakılmaksızın iĢlemi kesin bir surette tesis ve icra etme yetkisine sahip bulunan 

idare husumete ehil konumdadır. Zararın idari bir eylemden (idarinin eylemsizliği ve mal 

ve araç gereçlerinin verdiği zararlar dâhil) kaynaklanmıĢ olması halinde ise, zarara yol 

açan idari eylem hangi idari örgüte yada teĢkilata ait veya onun adına yapılmıĢ ise 

husumetin o idareye yöneltilmesi gerekir. Bunda da yine tüzel kiĢilik Ģartı aranmamaktadır. 

Yani idari eylemiyle zarara yola açan hangi kuruluĢ ve teĢkilata ait ise sorumluluk ve 

dolayısıyla husumet o idareye ait olmaktadır. Ġdari sözleĢmelerden ötürü taraflar arasında 

meydana gelen uyuĢmazlıklarda ise sözleĢmenin karĢı tarafında yer alan idarenin hasım 

mevkiinde gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca ifade edilmedir ki sözleĢme konusu 

hizmetin yürütülmesinden ötürü üçüncü kiĢilerin zararının oluĢması halinde açılacak bir 

tam yargı davasında sözleĢmenin tarafı olan idare hasım olarak gösterilmelidir
237

. 

                                                           
236

  DanıĢtay Dava Daireleri Kurulunun 1949/44 sayılı kararı, Fuat Azgur, Gerekçeli Yeni DanıĢtay Kanunu 

ve Önemli Ġçtihatlarla Ġdari Yargılama Usul ve Esasları, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1965,  s. 123-

124‟den aktaran Gürsel Kaplan, “DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ġdari 

Yargıda Ehliyet ve Husumet”,  a.g.m., s. 365 
237

  Gürsel Kaplan, “DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ġdari Yargıda Ehliyet ve 

Husumet”,  a.g.m., s. 372 
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Son olarak idari iĢlem ya da eyleme karĢı açılan ya da açılacak olan idari bir davda, 

hasım mevkiine hangi idarenin alınacağı sorunsalı, iĢlemi yapan mercinin devlet tüzel 

kiĢiliğine haiz merkezi idare olup olmadığı; devletin tüzel kiĢiliğine haiz yerel idare olup 

olmadığı ya da Anayasanın 127. maddesine göre oluĢturulmuĢ mahalli bir idare olup 

olmadığı veya kamu tüzel kiĢisi olup olmadığı yahut da organik anlamda idare olsa da 

tüzel kiĢiliğe sahip olmayan idarelerin düzenledikleri iĢlemlerin niteliğinden ötürü hasım 

mevkiinde bulunabilme yeteneğine istisnaen de tüm bunlardan ayrı organik anlamda idare 

olmasa da fonksiyonel anlamda idare olup olmadıklarına göre çözümlenir. 

1.1.7.4. Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalarda Husumet 

Ġdari açıdan vergi uyuĢmazlıklarından söz edildiğinde, esasına ortada vergi 

idaresinin gümrük mevzuatına iliĢkin iĢlem ve eylemler de dikkate alındığında geniĢ 

anlamda mali idarenin bir iĢleminden nadiren de olsa eyleminden söz edilmektedir. 

Gümrük mevzuatından kaynaklı iĢlemler dâhil vergisel iĢlemler, idarenin diğer iĢlemlerine 

nazaran daha sistematik iĢlemlerdir. Özellikle de VUK kapsamında tesis edilen iĢlemler, 

özel bir idari usul yasasının ürünü olmaları nedeniyle hukuki açıdan daha belirgindirler. 

Aynı Ģekilde 6183 sayılı AATUHK kapsamında tesis olunan iĢlemler de yine özel bir usul 

yasasına göre tesis olunmaları nedeniyle hukuki açıdan nitelikleri itibariyle daha belirgin 

iĢlemlerdir. Bu üç mevzuata göre tesis edilen iĢlemlere mali idare iĢlemleri diyebiliriz. 

Mali idare daha önceleri Maliye ve gümrük Bakanlığı adı altında örgütlenmiĢken 

zamanla gümrük idaresi Maliye Bakanlığından ayrılmıĢtır. 06.04.2011 tarihli 6223 sayılı 

Kanunun verdiği yetkiye istinaden 640 sayılı Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükümde Kararname (KHK) ile de Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı kurulmuĢ ve gümrük idareleri bu bakanlık adı altında yeniden örgütlenmiĢtir. 

Dolayısıyla mali idare tabiri ile kast edilen esasında bu iki bakanlık ve bu bakanlıkların 

taĢra teĢkilatlarıdır. KiĢilerin vergilendirilmesi ve gümrük iĢlerinin yerine getirilerek 

gümrük yükümlülüklerinin takip edilmesi bu iki idari mekanizma aracılığıyla mümkün 

olmaktadır. Ayrıca vergilendirme sürecinin son halkası olan tahsilat iĢlemi ile ilgili göveli 

idareler vergi daireleri olduğundan bunlar da yine Maliye Bakanlığının taĢra teĢkilatı 

içinde yer almaktadırlar
238

.   

                                                           
238

  Maliye Bakanlığı‟nın taĢra teĢkilatı içinde yer alan vergi dairesi müdürlükleri aynı zamanda  genel görevli 

tahsil dairesidirler. Kendi tahsil dairesi bulunmayan idarelerin alacaklarının tahsilinde de bu idareler 

görevlidir. Örneğin Kredi Yurtlar Kurumu‟na olan kredi borcunun tahakkukunda vergi dairesinin bir dahli 
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Ancak bu iki bakanlığın taĢra teĢkilatı diğer bakanlıkların taĢra birimlerinden farklı 

olarak valilik veya kaymakamlık bünyesi içinde yer almasına karĢın bunların kendi faaliyet 

konularına iliĢkin olarak tesis ettikleri iĢlemlerde valilikten veya kaymakamlıklardan ayrı 

olarak davalı olmaya ehil oldukları kabul edilmektedir. Özellikle de 5345 sayılı Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ve  640 sayılı KHK ile 

geliĢtirilen yeni mali yapı mevcut durumu perçinlemiĢ ve deyim yerindeyse mali idare 

özgülendiği mali iĢlemler noktasında bir nevi özerk alana kavuĢmuĢ, il ve ilçelerdeki idari 

hiyerarĢiden ayrılmıĢlardır. Bazı illerde Defterdarlıkların yanı sıra Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı‟na bağlı Vergi Dairesi BaĢkanlıkları kurulurken; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

da taĢrada Gümrük BaĢmüdürlükleri yerine, bunları Gümrük Bölge Müdürlüklerine 

dönüĢtürerek faaliyete geçirmiĢtir. 

Gümrük yükümlülüğü ile vergisel iĢlemler yapan ve geniĢ anlamda mali idare 

dediğimiz bu iki temel idari mekanizmanın iĢlemlerinden ötürü açılacak “vergi 

davalarında” husumet sorunu, idarenin tüzel kiĢiliğinin bulunup bulunmadığına göre değil 

mali anlamda iĢlem tesis eden idarenin iĢleminin kesin ve icrai olup olmadığına göre 

saptanmaktadır
239

. 

Vergi mahkemesine açılan idari bir davada, husumet mali idarenin iĢlemlerinin 

niteliğine ve esasında yetkili yargı mercinin tespitine iliĢkin olmasına rağmen husumete 

iliĢkin saptamalarda bulunulmasına da zemin olan 2577 sayılı ĠYUK‟un 37.  maddesi 

hükmünden de söz etmek gerekir. Zira ĠYUK‟un “Vergi UyuĢmazlıklarında Yetki” baĢlıklı 

37. maddesinin „a‟ bendinde; uyuĢmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen; „b‟ bendinde, Gümrük 

Kanununa göre alınması gereken vergilerle VUK gereğince Ģikâyet yoluyla vergi düzeltme 

taleplerinin reddine iliĢkin iĢlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve 

tahakkuk ettiren; „c‟ bendinde, AATUK uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen; „d‟ 

                                                                                                                                                                                
söz konusu değilken bunun tahsilinde vergi daireleri görevlidir. Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim 

Kredisi Yönetmeliğinin yönetmeliğin “Zamanında Ödenmeyen Taksitler” baĢlıklı 40. Maddesinde bu 

husus Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir: “Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının 

bir yıllığı, tekrarında ise tamamı muacceliyet kazanır ve bu tarihten baĢlayarak 6183 Sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak 

Kuruma ödenir.” 
239

  Bu konuda paralel DanıĢtay kararı için bkz. DanıĢtay BeĢinci Dairesinin 09.01.1954 gün ve E:1953/287 

K:1954/18 sayılı kararı. DanıĢtay Kararlar Dergisi, sayı:54-65 s. 164‟den aktaran Gözübüyük - Tan, 

a.g.e., s. 818 
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diğer uyuĢmazlıklarda dava konusu iĢlemi yapan dairenin bulunduğu yer vergi 

mahkemesidir, hükmü yer almaktadır. 

Ġfade edildiği üzere anılan hüküm esasında, vergisel uyuĢmazlıklarda hangi vergi 

mahkemesinin yetkili olduğuna iliĢkindir. Ancak madde metni aynı zamanda hangi 

iĢlemlere karĢı hangi idarenin davalı konumda bulunması gerektiğini de ortaya 

koymaktadır. Kanunun 37/b maddesinde VUK‟a göre yapılacak düzeltme ve Ģikayet 

baĢvurularından sonra açılacak davalarda Ģikayet baĢvurusunun reddine iliĢkin iĢlemi tesis 

eden Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın bulunduğu yer olan Ankara değil de Ģikayete konu edilen 

vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren dairenin bulunduğu 

yer ifadesi salt teknik yetki kuralı olup; maddenin diğer hükümlerinin en son bağlandığı 

cümlede yer alan “daire” sözcüğü esasında davalı idareye de iĢaret etmiĢ olmaktadır.  

Dolayısıyla anılan madde hükmünden vergisel (gümrük iĢlemleri dahil) iĢlemlerde, 

vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları 

kesen; ödeme emrini düzenleyen, (vergisel anlamda) diğer iĢlemeleri yapan idare (daire), 

bu iĢlemlerden ötürü çıkacak idari uyuĢmazlıklarda davalı sıfatına sahip olmakta ve 

kendilerine husumet yöneltilebilmektedir. Ki bunlar genelde Vergi Dairesi 

Müdürlükleridir. Ancak genel durum bu olmakla birlikte 5345 sayılı Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığının TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ile oluĢturulan yeni yapıya göre ve 

vergi dairesi müdürlüklerinden ayrı vergisel bazı iĢlevleri olan kimi idarelerin özel 

durumları bulunmaktadır. Bu anlamda özellik arz eden Takdir Komisyonlarının, Vergi 

Dairesi BaĢkanlıklarının ve Gümrük ve Gümrük Bölge Müdürlüklerinin ayrıca incelenmesi 

gerekmektedir. 

1.1.7.4.1. Takdir Komisyonları 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde detaylı olarak ifade edilmeye çalıĢıldığı gibi takdir 

komisyonları, yetkili idareler tarafından yapılan baĢvurular veya arsa metre kare birim 

değerinin tespiti için oluĢturulan komisyonlar gibi kendiliklerinden, matrah ve servet 

takdirlerini yapmak; vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri 

takdir etmek üzere idare ve yükümlü temsilcilerinden oluĢan sürekli veya geçici olabilen 
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karma idari yapılardır. Bunlar, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken ya genel-

nitelikte ya da bireysel- sübjektif nitelikte matrah belirleme iĢlemi yaparlar
240

.  

Genel hatları ile ifade etmek gerekirse takdir komisyonları, kendilerini teĢekkül 

ettiren idare ve diğer kiĢilerden farklı bir idari yapı oldukları için bu iĢlemlere karĢı 

kimlerin dava ehliyetine sahip kimlerin olmadığı noktası izaha muhtaç konumdadır.  

Konuya matrah belirlenmesi için VUK‟un 72. maddesine göre oluĢturulan takdir 

komisyonları ekseninde bakıldığında veri dairelerinin takdir komisyonlarının karlarını 

değiĢtirme veya bunların hilafına iĢlem yapma yetkileri bulunmamaktadır. Ancak bunlara 

karĢı vergi mahkemelerinde iptal davası açabilme yetkileri bulunmaktadır (VUK 377/2 

md.). Ancak takdir komisyonuna havale edilip de kendileri hakkında bir matrah belirlemesi 

yapılan mükellefler, komisyon kararlarına karĢı dava açmazlar. Zira takdir komisyonu 

kararları vergi daireleri için kesin ve yürütülmesi gereken iĢlem konumundayken 

mükellefler için hazırlık iĢlemi mahiyetindedir.  

Vergi dairelerinin takdir komisyonu kararlarına karĢı dava açma haklarının 

bulunması, haliyle bu davada husumetin kime yöneltilmesi gerektiği sorunsalını ortaya 

çıkarmaktadır
241

.  Vergi dairesi tarafından takdir komisyonu kararlarına karĢı açılacak 
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  Gürsel Kaplan, “DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ġdari Yargıda Ehliyet ve 

Husumet”,  a.g.m., s. 374 
241

  Bu konuda DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 10.02.1999 gün ve E:1997/2455 K:1999/426 sayılı kararı 

incelenmeye değerdir. Zira DanıĢtay bu kararında aynen:“UyuĢmazlık konusu takdir komisyonu kararının 

uygulanması halinde menfaatleri etkilenecek olanlar vergi yükümlüsü olan kiĢi ile hazinedir. Bu 

nedenledir ki, hazine menfaatinin korunması amacıyla vergi dairesine, kiĢisel menfaatin korunması 

amacıyla da yükümlülere dava açma hakkı tanınmıĢtır. Olayda, vergi dairesince takdir komisyonu 

baĢkanlığına karĢı açılan davada savunma yapma görevini takdir komisyonu baĢkanı sıfatıyla malmüdürü 

yapmıĢtır. Takdir komisyonları illerde defterdarların, ilçelerde malmüdürlerinin veya bunların tevkil 

edecekleri memurların baĢkanlığı altında, matrah ve servet takdiri veya vergi kanunlarında yazılı fiyat, 

ücret, sair matrah kıymetleri takdir etmek üzere oluĢturulan kuruluĢlardır. Olayda, takdir komisyonu 

baĢkanı sıfatıyla savunma yapan malmüdürünün de davayı açan vergi dairesi müdürünün de hazinenin 

menfaatini korumakla yükümlü kiĢiler olduğu açıktır. Bu durumda, yukarıda yapılan açıklamalar gereği 

hazinenin menfaatini korumakla yükümlü olan vergi dairesi müdürlüğü ile, ilçe malmüdürlüğü 

bünyesinde oluĢturulan takdir komisyonu baĢkanlığının davacı ve davalı olarak karĢı karĢıya gelmeleri 

mümkün olamayacağından ilçe takdir komisyonu baĢkanlığının husumet mevkiinden çıkarılarak, doğal 

olarak kendi menfaatini savunacak olan mükellefin hasım olarak kabulü ile dava dilekçesinin hasım 

olacak yükümlüye tebliği suretiyle oluĢacak dosya üzerinden yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir”, 

ifadelerine yer verilmiĢtir. Ortada mükellefin hukukunu etkileyen kesin ve yürütülmesi gereken bir iĢlem 

yokken mükellefin kendi lehine mi yoksa aleyhine mi olup olmadığı bu kiĢi tarafından dahi muğlakken 

mükellefin hasım mevkiine alınması hatalı olacaktır. Kararı DanıĢtay Dergisi, Sayı: 101, s. 257-258‟den 

aktaran ve benzeri yorum için Gürsel Kaplan, DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler 

Çerçevesinde Ġdari Yargıda Ehliyet ve Husumet”, a.g.m., s. 375 
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davalarda husumetin ne yükümlüye ne de vergi dairesinin kendisine yöneltilmesi mümkün 

olamayacağından burada husumetin takdir komisyonu baĢkanlığına yöneltilmesi gerekir
242

. 

Öte yandan arsa metre kare birim değerlerinin tespiti için VUK‟un mükerrer 49. 

Maddesine göre oluĢturulan takdir komisyonlarına karĢı açılacak davalarda da yine 

husumetin kime yöneltileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu komisyonlar matrah belirleme 

komisyonlarından ziyade genel-objektif nitelikte iĢlem tesis ederler ve burada alınan 

kararlar daha sonra Emlak Vergisinin tahakkukunda veri olarak kullanılacağından bu 

kararlara karĢı açılacak davalarda husumet uygulamada Belediye BaĢkanlıklarına 

yöneltilmektedir
243

. 

Arsa metre kare birim değerinin tespitine iliĢkin takdir komisyonu kararına karĢı 

Belediye BaĢkanlığının dava açması durumunda ise husumetin kime yöneltileceği hususu 

yine bir sorun olarak belirmektedir. Bu durumda DanıĢtay‟a göre davadaki husumetin 

takdir komisyonun diğer üyelerine yöneltilmesi gerekmektedir. Nitekim DanıĢtay 

Dokuzuncu Dairesinin 05.1994 gün ve E:1994/4584 K:1994/3739 sayılı kararında, bu 

husus Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: “Öte yandan, belediye baĢkanlığının takdir komisyonu 

kararlarına karĢı dava açtığı hallerde Ticaret Odasıyla ilgili mahalle muhtarlıklarının 

hasım gösterilmesi gerektiğinden ve asgari arsa metrekare birim değeri tespitine iliĢkin 

takdir komisyonu kararlarının Defterdarlıkla ilgisi bulunmadığından, mahkemece doğru 

hasım saptanarak dava dilekçesinin doğru hasım yahut hasımlara tebliği suretiyle dava 

tekemmül ettirilmelidir.”
244

 

1.1.7.4.2. Vergi Dairesi Başkanlıkları 

Vergi Dairesi BaĢkanlıkları, yukarıda ifade edildiği üzere 5345 sayılı Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığının kurulmasına bağlı olarak, bu kurumun taĢra teĢkilatı olarak anılan Kanunun 

23. maddesi ile kurulmuĢ olup görev yetkileri aynı kanunun 24. maddesinde belirlenmiĢtir. 

Buna göre Vergi Dairesi BaĢkanlıkları,  yetki alanı içinde ekonomik faaliyetleri ve 

                                                           
242

  Gürsel Kaplan, “DanıĢtay Kararları Ve Ġlgili Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ġdari Yargıda Ehliyet ve 

Husumet”, a.g.m., s. 376 
243

  Nitekim Ġstanbul Vergi Mahkemeleri 2013 yılına iliĢkin arsa metrekare birim değerlerinin belirlenmesine 

iliĢkin Takdir Komisyonu Kararlarına karĢı açılan davaları ilgili Belediye BaĢkanlıklarının husumetiyle 

görüp çözüme bağlamıĢlarıdır. Bu çerçevede Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 10.12.2013 gün ve 

E:2013/2233 K:2013/2830 sayılı kararında hasım mevkiine AtaĢehir Belediye BaĢkanlığı yer almıĢtır.  
244

  Kararın tam metni için bkz. DanıĢtay Dergisi, Yıl:26, S. 90, Ankara, 1996, s. 971 
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geliĢmeleri yakından takip etmek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun 

hizmetleri en iyi Ģekilde sunmak ve yetkinlikleri geliĢtirmek suretiyle vergi 

yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamakla görevlendirilmiĢtir. 

Bununla birlikte Vergi Dairesi BaĢkanlığı, VUK‟un 4/1. maddesiyle
245

 vergi dairesi 

müdürlüklerine bırakılan yetkileri de kendi bünyesinde toplamıĢtır.  Buna göre Vergi 

Dairesi BaĢkanlıkları, yetki alanı içindeki mükellefi tespit etmek, vergi ve benzeri mali 

yükümlülüklere iliĢkin tarh, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve 

benzeri iĢlemleri yapmak, bu iĢlemler ile personel atama, disiplin, terfi, sicil, harcırah ve 

benzeri özlük iĢlemlerinden dolayı idarî yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla 

ilgili olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde temyiz ve 

tashihi karar talebinde bulunmak, yargı kararlarının uygulanması iĢlemlerini yürütmek, 

vergi uygulamalarını geliĢtirmek ve iyileĢtirmek, mükelleflere kanunların uygulanması ile 

ilgili görüĢ bildirmek, mükellefi hakları konusunda bilgilendirmek ve uygulamalarında 

mükellef haklarını gözetmek, mükellef hizmetleri ile bilgi iĢlem, istatistik, bilgi toplama, 

eğitim, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetimi, uzlaĢma, takdir ve benzeri 

görevleri ve iĢlemleri yürütmekle görevli ve yetkili kılınmıĢlarıdır (5345 s. K. 24/2. md.). 

Görüldüğü üzere Vergi Dairesi BaĢkanlıklarının kurulması ve Kanunun 24/2. 

maddesi uyarınca açılacak idari davalarda husumetin Vergi Dairesi BaĢkanlığı‟na 

yöneltilmesi gerekmektedir. Nitekim DanıĢtay Yedinci Dairesinin söz konusu Kanunun 

yayımlanmasından sonra E:2007/940 esasına kayıtlı dosyasında verdiği 15.05.2007 günlü 

hasım düzeltme kararı ile vergi davalarında 5345 sayılı Kanundan sonra (Vergi Dairesi 

BaĢkanlıkları kurulmuĢsa Ģayet) artık husumetin Vergi Dairesi BaĢkanlıklarına 

yöneltilmesi gerektiğine hükmedilmiĢtir
246

.  

                                                           
245

  213 sayılı Vergi Usl Kanunun “Vergi Dairesi” baĢlıklı 4. Maddesi: “Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, 

vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. 

  Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile 

belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin iĢyeri ve 

ikametgah adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi 

iĢlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı Ģubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile 

vergi türleri, meslek ve iĢ grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye 

yetkilidir.” 
246

  Karar yayımlanmamıĢtır. 
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Ancak anılan 5345 sayılı Kanunun geçici 5. maddesiyle
247

 bir geçiĢ dönemi 

öngörülmüĢtür. Kanun öncesinde Defterdarlığın hiyerarĢik yapısı içinde yer alan vergi 

dairesi müdürlüklerinin Vergi Dairesi BaĢkanlıklarının kurulmasına dek aynı hiyerarĢi yapı 

içinde kalacakları ifade edilmiĢtir. Bu nedenle Vergi Dairesi BaĢkanlıklarının tüm unsurları 

ile faaliyete geçene kadar Vergi Dairesi Müdürlükleri yine husumetin yöneltilmesi gereken 

idare konumlarını sürdüreceklerdir.
248

 Fakat Vergi Dairesi BaĢkanlıklarının tüm unsurları 

ile kurulmasından sonra açılacak idari davalarda husumetin BaĢkanlıklara yöneltilmesi 

yasa gereğidir
249

. 

1.1.7.4.3. Gümrük Müdürlükleri ve Gümrük Bölge Müdürlükleri 

Daha öncede ifade edildiği üzere 640 sayılı gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle, gümrük idaresi yeniden 

yapılandırılmıĢtır. Söz konusu KHK ile birlikte gümrük idareleri BaĢbakanlıktan alınıp 

yeni kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟na bağlanmıĢtır. Daha önce bu idarenin 

iĢlemlerine karĢı açılacak idari davalarda husumetin kime yöneltileceği açıkça 

düzenlenmemiĢ olduğundan uygulamada bazı tereddütler yaĢanmaktaydı. Bu tereddütler 

gümrük mevzuatına göre tesis edilmiĢ ceza kararları, vergi tahakkukları ve idari kararlara 

karĢı dava açılabilmesi için zorunlu idari itiraz sürecinin tüketilmesi gerekliliği nedeniyle 

bir karmaĢaya da dönüĢmekteydi
250

.  

                                                           
247

  5345 sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 5. Maddesi: 

“Kurulacak vergi dairesi baĢkanlıklarının faaliyete geçmesiyle birlikte vergi dairesi müdürlükleri ile gelir 

müdürlükleri ilgili vergi dairesi baĢkanlığına bağlanmıĢ; defterdarlıklara ve gelirler bölge 

müdürlüklerine bağlı vergi denetmen ve yardımcıları ise ilgili vergi dairesi baĢkanlıklarına atanmıĢ 

sayılır. Mal müdürlükleri bünyesinde bulunan bağlı vergi daireleri ise vergi dairesi baĢkanlığı birimi 

haline dönüĢtürülünceye kadar defterdarlıklara bağlı olarak faaliyetlerine devam ederler. Buralarda 

çalıĢan BaĢkanlık personeli fiilen görev yaptıkları bu birimlerde görevlendirilmiĢ sayılır. Vergi dairesi 

baĢkanlıklarına bağlanan birimler ile defterdarlıklar ve gelirler bölge müdürlükleri bünyesinde 

faaliyetine devam eden birimler açısından 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu Kanunla 

kaldırılan ek 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 ncı Maddeleri ile ek 11 inci Maddesinin üçüncü fıkrası 

hükümlerinin yürürlüğü ve anılan Maddelerde yer alan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılması bu 

birimlerin tüm iĢ ve iĢlemlerinin sona erdirilmesine kadar devam eder.” 
248

  Vergi Dairesi BaĢkanlığının kurulmamıĢ olduğu illerde vergi dairesi müdürlüklerinin düzeltme ve Ģikayet 

sürecinin dıĢında vergisel iĢlemlerde görevli ve yetkili tek idare olduğu, bu nedenle ĠYUK‟un 11. 

maddesinde düzenlenen üst makam baĢvurusunun dahi bu idarelere yapılması gerektiği yönünde bkz. 

Sarıaslan, “Vergisel ĠĢlemlerde Ġdari Yargılama Usulü Kanunu‟nun 11. Maddesinin Uygulanabilirliği 

Üzerine”, a.g.m.,  s. 99 
249

  Öyle ki bu çalıĢma hazırlanırken tüm unsurları ile faaliyete geçen ve Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı‟na 

bağlı bazı vergi dairesi müdürlükleri, kendilerinin hasım mevkiinden çıkarılarak BaĢkanlığın hasım 

mevkisine alınmasını usul yönünden savunmaya baĢlamıĢlardır.   
250

 Uygulamada bulunan çözüm ise, “BaĢbakanlık Gümrük MüsteĢarlığı adına … Gümrük Müdürlüğü” 

Ģeklindeydi. Nitekim DanıĢtay Yedinci Dairesi Tarafından 2008/1217 esasına kayıtlı dosyada verilen 

hasım düzeltme kararı da bu yöndedir. Kararda: “Ambarlı Gümrük Müdürlüğü tarafından tesis olunan 
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Bu duruma uygulamada bulunan çözüm ise yukarıda ĠYUK‟un 37. maddesi 

paralelinde iĢlemi yapan mercinin davalı idare olarak kabul edilmesi ve husumetin bu 

idareye yöneltilmesi gerektiği yönünde olmuĢtur. 

Öte yandan 08.08.2011 tarih ve 649 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 25. 

maddesiyle 640 sayılı KHK‟nin 18. maddesine 5. fıkra olarak Ģu hüküm eklenmiĢtir: 

“Gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri, gümrük müdürlükleri, iĢletme müdürlükleri ve 

gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri, yetki alanı ve Bakanlıkça 

devredilen yetki çerçevesinde, idarî yargı mercilerinde Bakanlık adına dava açabilir, 

Bakanlığa karĢı açılan idarî davalarda Bakanlığı temsil edebilir, bu davaları Bakanlık 

adına takip edebilir, adlî ve idarî yargı organları ile icra daireleri ve noterler tarafından 

gönderilen tebligatı Bakanlık adına alabilir ve Bakanlık adına iĢlem yapabilir.” Buna göre 

artık tüm davalar bakanlık adına açılmıĢ olacak ancak gümrük ve ticaret bölge 

müdürlükleri, gümrük müdürlükleri, iĢletme müdürlükleri ve gümrük muhafaza kaçakçılık 

ve istihbarat müdürlükleri bu davalarda bakanlık adına iĢlem yapabileceklerdir. Böylece 

gümrük iĢlemlerine karĢı açılacak davalarda ortada bakanlık “adına” iĢlem yapılıyor olsa 

da davada taraf olma husumet ehliyetine açık bir Ģekilde sahip olan müdürlükler ve bölge 

müdürlüğü söz konusudur. Husumetin kime yöneltileceği bellidir.  

Bununla beraber yukarıda da ifade edildiği üzere gümrük idaresinin tesis ettiği bir 

kısım iĢlemler zorunlu idari itiraz prosedürüne tabidir. Yükümlüler, gümrük vergileri, 

cezalar ve idari kararlara karĢı tebliğ tarihinden itibaren onbeĢ gün içinde Bölge 

Müdürlüğü‟ne itiraz edilmesi gerekir
251

. Bu durumda kiĢinin hukukunda etki doğuran kesin 

ve yürütülmesi gereken ilk iĢlemi yapan ile itiraza gidilen idare farklı olacaktır. Bu 

takdirde iki idare söz konusu olduğundan açılacak idari davada husumet hangi idareye 

yöneltilecektir. Bu sorunun cevabı da yine itiraza iliĢkin düzenlemeyi de içeren 4458 sayılı 

                                                                                                                                                                                
01.07.2003 gün ve 57389 sayılı ek tahakkuka vaki itirazın reddine dair iĢleme iliĢkin bulunduğundan, 

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün hasım mevkisinden çıkarılmasına, BaĢbakanlık Gümrük MüsteĢarlığı 

adına HaydarpaĢa Gümrük Müdürlüğünün hasım mevkisine alınmasına, dosyanın adı geçen Gümrük 

Müdürlüğünün husumetiyle tekemmül ettirilerek incelenmesine 01.04.2008 gününde oybirliğiyle karar 

verildi.” 
251

  4458 sayılı gümrük Kanunun 242. Maddesi:  “Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, 

cezalar ve idari kararlara karĢı tebliğ tarihinden itibaren onbeĢ gün içinde bir üst makama, üst makam 

yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. 

 2. Ġdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kiĢiye tebliğ edilir. 

 3. Ġtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlıĢ makama verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmıĢ sayılır ve 

idarece yetkili makama ulaĢtırılır. 

 4. Ġtirazın reddi kararlarına karĢı iĢlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine baĢvurulabilir.” 
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Kanun 242. Maddesinde verilmiĢtir.  Maddenin son fıkrasında, “Ġtirazın reddi kararlarına 

karĢı iĢlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine baĢvurulabilir.” hükmü yer 

aldığından, son iĢlemi tesis eden merci Bölge Müdürlüğü olduğundan ve bu idarenin 

iĢlemine karĢı idari yargı merciine baĢvurulacağı öngörüldüğünden husumetin Bölge 

Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekir. 

1.1.8. Dava Dilekçesinin 2577 Sayılı ĠYUK’un 3. Maddesine Uygun Olup 

Olmadığı: ġekle ĠliĢkin Kurallar  

1.1.8.1. Genel Olarak 

Bilindi üzere idari yargılama hukukuna egemen olan yazılılık ilkesi doğrultusunda 

yargılamanın sıhhati ve sürati için dava dilekçelerinin belirli Ģekil koĢullarını ihtiva etmesi 

gerekmektedir. Bunun yanında birden fazla iĢlemin tek bir davaya konu edilmesi ile birden 

fazla kiĢinin tek bir davada davacı olarak yer almaları hususu da idari yargılama 

hukukunda önem arz eden konulardandır. Bu nedenle bu iki husus ĠYUK‟un 3 ve 5. 

maddelerinde detaylı olarak düzenlendikten sonra aynı kanunun 14/3-g maddesiyle de bu 

iki maddede düzenlenen hususlar, idari Yargılama Hukukunda ilk inceleme konularından 

biri olarak kabul edilmiĢlerdir. 

Dilekçelerin içermesi gereken asgari bilgi ve Ģekle iliĢkin kuralların düzenlendiği 

ĠYUK‟un 3. maddesi ile her bir iĢlem için her bir kiĢi tarafından ayrı dava açılmasının 

kural olarak kabul edilmesine karĢın tek bir dava açılabilecek hallerin düzenlendiği 

ĠYUK‟un 5. maddesine benzer hükümler 521 sayılı DanıĢtay Kanunun 75. maddesinde de 

yer almaktaydı. 1982 yapılan idari yargı reformunun bir sonucu olarak kabul edilen 

ĠYUK‟ta da benzer yaklaĢım benimseniĢtir
252

. 

Dilekçenin ĠYUK‟un 3. ve 5. maddelerine uygun olup olmadığının incelenmesi, 

sırasıyla yapılması gereken ilk incelemenin konuları arasında en sonda yer almaktadır. Bu 

inceleme artık usule iliĢkin yapılan son incelemedir. Bu inceleme sonunda mahkeme Ģayet 

dava dilekçesinin ĠYUK‟un 3. ve 5. maddelerine göre düzenlendiğine kanaat getirirse ilk 

inceleme incelenen hususlarda sorun bulunmadığına iliĢkin düzenlenen bir tutanak ile 

sonlandırılmaktadır. Bundan sonraki süreç dava dilekçesinin bir nüshasının davalı idareye 

tebliğ edilmek diğer nüshasının da oluĢturulan dava dosyasına konulmak suretiyle 

tekemmül sürecidir. 

                                                           
252

  Yenice - Esin, a.g.e., s. 514 
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Ancak ifade edildiği gibi ilk önce dava dilekçesinin 3. maddesine uygun olup 

olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Biz de ĠYUK‟un 14/3-g maddesinde yer aldığı 

Ģekliyle 3. ve 5. maddeleri ayrı ayı inceleyerek dilekçeye iliĢkin kuralların düzenlendiği bu 

iki maddenin yargılamadaki iĢlevlerini ve bunun ilk incelemedeki yansımalarını ortaya 

koymaya çalıĢacağız. 

1.1.8.2. Dava Dilekçesinin İYUK’un 3. Maddesine Uygun Olup Olmadığı 

ġekle iliĢkin kuralların düzenlendiği bu maddede, idari davaların DanıĢtay, idare 

mahkemesi ve vergi mahkemesi baĢkanlıklarına hitaben yazılmıĢ imzalı dilekçelerle 

açılacaktır
253

. Ayrıca dilekçelerde;  

- Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya 

unvanları ve adresleri ile gerçek kiĢilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarasının, 

- Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı delillerin, 

- Davaya konu olan idari iĢlemin yazılı bildirim tarihinin, 

- Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına 

iliĢkin davalarla tam yargı davalarında uyuĢmazlık konusu miktarın, 

- Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının 

nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap 

numarasının gösterilmesi gerektiği düzenlenmiĢtir. 

Ayrıca yine aynı Kanunda, dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri 

dava dilekçesine ekleneceği ve dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karĢı taraf 

sayısından bir fazla olacağı hüküm altına alınmıĢtır
254

. Madde metni, 1. fıkrasına 1994 

                                                           
253

  Ġdari yargıda dikçeler idare ve vergi mahkemesi baĢkanlıkları ile DanıĢtay BaĢkanlığına hitaplı olması bir 

zorunlulukken; bu dilekçelerin ille de bu kurumlara verilmesi gerekmemektedir. ĠYUK‟un 4. Maddesinde 

dilekçelerin verileceği yerler düzenlenmiĢtir. Bu konuda daha detaylı açıklamalar için bkz. Ünal Demirci, 

“Ġdari Yargıda Dilekçelerin Verileceği Yerler -1”, Maliye Ve sigorta Yorumları, Y. 21, S. 492, 15 

Temmuz 2007, ss. 126-129. Gürsel Kaplan, “Ġdari Yargıda Dilekçelerin ve Diğer Belgelerin 

Verilebileceği Yerler”, Vergi Dünyası, Y. 23, S. 270, ġubat 2004, ss. 133-146 
254

  2577 sayılı Kanunun “Ġdari Davaların Açılması” baĢlıklı 3. maddesi: “Ġdari davalar, DanıĢtay, idare 

mahkemesi ve vergi mahkemesi baĢkanlıklarına hitaben yazılmıĢ imzalı dilekçelerle açılır. 

     2. Dilekçelerde; 

     a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile 

gerçek kiĢilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 

     b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 

     c) Davaya konu olan idari iĢlemin yazılı bildirim tarihi, 
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yılında 4001 sayılı Kanunun 2. maddesi ile “imzalı dilekçelerle” ifadesinin eklenmesi ve 

bazı kavramların güncel halleri ile değiĢtirilmesi haricinde ilk halini korumaktadır.  

ĠYUK‟un bu maddesi ile açılacak idari davada, idari yargı merci tarafından 

yargılamanın ilk inceleme ve esasına iliĢkin olarak ihtiyaç duyulan bilgilerin dilekçede 

gösterilmesi ve davanın ilk aĢamada doğru bir Ģekilde açılması hedeflenmiĢtir
255

. 

ĠYUK‟un 3. maddesi esasında idari dava dilekçesinin nasıl olması gerektiğini 

düzenlemektedir. Dolayısıyla idari yargılama hukukunda dava açılması yasal bir forma 

(biçime) bağlanmıĢ durumdadır. Bu forma uyulmadan sunulan dilekçe, dava dilekçesi 

olarak kabul edilememektedir. Yasal forma uymayan dilekçeler ĠYUK‟un 15/1-d maddesi 

uyarınca reddedilmektedir. 

Bu kapsamda, idari yargılama hukukunda, dilekçelerin ihtiva etmesi istenen yasal 

Ģartların ayrı ayrı incelenmesi, konunun daha net anlaĢılması bakımından faydalı olacaktır.   

1.1.8.2.1. Dilekçelerin Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerine Hitaplı Olması 

Gereği 

ĠYUK‟un 3. maddesinin 1. fıkrasında, dava dilekçelerinin dava açılması istenen 

mahkemeye hitaplı olması gerektiği düzenlenmiĢtir. Buna göre Vergi Mahkemesine 

açılacak bir idari davada hitap Vergi Mahkemesi olmalıdır
256

. Bunun yerine baĢka bir 

mahkeme veya kurum ya da kuruluĢun adına yer verilemez. Bu husus dilekçenin 

muhatabının belirli olması, davacının ikame ettiği davasını hangi yargı merci önüne 

taĢıdığının saptanması için Ģarttır. Diğer bir anlatımla idarenin bir iĢlemi ya da eyleminden 

ötürü hangi merciden yargısal korunma talep edilmektedir. Bu hususun ortaya konulması 

içindir. Ayrıca hukuka uygunluk denetimi yapan idari yargı yerinin doğru bir Ģekilde 

harekete geçirilebilmesi için bu merciye hitaplı dilekçe ilk ve temel koĢuldur.  

                                                                                                                                                                                
     d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına iliĢkin davalarla tam yargı 

davalarında uyuĢmazlık konusu miktar, 

     e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen 

ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, gösterilir. 

     3. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile 

bunlara ekli evrakın örnekleri karĢı taraf sayısından bir fazla olur.” 
255

  Ġdari yargıda dava açılırken dikkat edilmesi gereken hususlara iliĢkin olarak ayrıca bkz. Harun Hakan BaĢ, 

“Ġdari Yargıda Dava Açma AĢamaları ve Bu AĢamalarda Yapılması Gerekenler Üzerine Genel bir 

Ġnceleme”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 19, S. 441, 1 Haziran 2005, ss. 155-158 
256

  Örneğin: 

 Ġstanbul Vergi Mahkemesi BaĢkanlığı‟na ĠSTANBUL 
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Bununla birlikte yeri gelmiĢken ifade edilmedir ki dilekçenin illa da hitaplı olduğu 

mahkemeye sunulması gerekmez. Zira ĠYUK‟un “Dilekçelerin Verileceği Yerler” baĢlıklı 

4. maddesinde dilekçeler ve savunmalar ile davalara iliĢkin her türlü evrakın, DanıĢtay 

veya ait olduğu mahkeme baĢkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi 

mahkemesi baĢkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükĢehir 

belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hâkimliklerine 

veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebileceği hükmü yer almaktadır. 

Dolayısıyla açılacak idari davaya iliĢkin dava dilekçesi ilgili idari yargı merciine 

gönderilmesi talebi dilekçede ifade edilmek kaydıyla Kanunda belirtilen görevli ve yetkili 

olmayan diğer idare veya vergi mahkemesi baĢkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi 

bulunmayan yerlerde büyükĢehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına 

bakılmaksızın asliye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk 

konsolosluklarına verilebilecektir
257

. Dolayısıyla anılan maddenin mefhumu muhalifinden 

söz konusu mercilerin haricinde baĢka bir kurum ya da kuruluĢa idari dava dilekçeleri 

verilemeyecektir. Aksi takdirde dava açma süresinin kaçırılması dâhil çeĢitli hak kayıpları 

yaĢanabilecektir. 

1.1.8.2.2. Dilekçede Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve 

Soyadları veya Unvanları ve Adresleri İle Gerçek Kişilere Ait Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarasının Bulunması Gereği 

ĠYUK‟un 3.maddesinin 2. fıkrasının „a‟ bendine göre dava dilekçelerinde, 

davacının ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanlarının; 

adreslerinin ve gerçek kiĢiler ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının bulunması 

gerekir. 

Bu husus, hem davanın kimin tarafından açıldığını tespit etmek hem de davacının 

kimliğinden hareketle idari davaya ehliyetli bulunup bulunmadığının saptanması için 

gereklidir. Ayrıca davacının vekili ya da temsilcisi varsa bunun da adının dava 

dilekçesinde yer alması gerekir. Zira idari dava Ģayet vekâlet ve temsil hükümlerine göre 

                                                           
257

  Örneğin: 

 Ġstanbul Vergi Mahkemesi BaĢkanlığı‟na Gönderilmek Üzere Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesine 

ĠSTANBUL 
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açılmıĢ ise bunun da dava dilekçesinde ortaya konulması gerekmektedir. Aksi takdirde 

dilekçe ret kararı verilecektir
258

. 

Ġdari davayı açan gerçek kiĢi ise davasını kendisi açabileceği gibi vekil aracılığıyla 

da açabilmektedir. Ġdari yargılama hukukunda, davanın vekil aracılığıyla açılması ancak 

vekilin avukat olması ile mümkündür. Her hangi bir kiĢinin idari bir davada vekil tayin 

edilmesi veya muhasebeci ve yeminli mali müĢavir aracılığıyla dava açılması mümkün 

olmadığı gibi eĢlerden biri diğer eĢ; anne veya baba reĢit olan çocukları adına idari dava 

açamaz. Avukat olmayan vekil aracılığıyla davanın açılması halinde dava dilekçesi, otuz 

gün içinde bizzat veya bir avukat aracılığıyla yeniden dava açılmak üzere 

reddedilecektir
259

. 

Ġdari davayı açan gerçek kiĢi Ģayet dava ehliyetine sahip değilse, yani küçük ya da 

kısıtlıysa; dava dilekçesine velinin veya vasinin ya da kanuni temsilcisinin adı soyadı da 

yazılarak ve davanın velayeten veya vesayeten yahut da temsilen açıldığının bildirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca vasi ve kayyımın vesayet ve ya da kayyımlık altında bulunan adına 

dava açabilmeleri için 4721 sayılı TMK‟nın 462 maddesinin 8. bendinde yer alan hüküm 

uyarınca vesayet makamının iznine ihtiyaç duyulduğundan dava dilekçesine bu izin belgesi 

de eklenmelidir.
260

 

Kanun metninde davanın tarafları ifadesi kullanıldığından açılacak idari davaya 

iliĢkin sunulan dilekçede davalının da gösterilmesi zorunludur. Buna göre kural gereği 

dava konusu edilen idari iĢleme veya tam yargı davasında yer alan tazminat istemine karĢı 

davalı olabilme ehliyetine haiz idare kuruluĢunun davalı konumda gösterilmesi gerekir. 

                                                           
258

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince verilen 26.10.2011 gün ve E:2011/2107 K:2011/3636 sayılı dilekçe 

kararı bu yöndedir. Kararın gerekçe kısmı Ģöyledir: “Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; 

dilekçeye vekaletname ekli olduğu belirtilmesine karĢın, davacı Ģirketi temsile yetkili kiĢilerce dilekçeyi 

imzalayan avukatın vekil tayin edildiğini gösterir vekaletname dilekçeye ekli olmadığı gibi dava 

dilekçesinin sonuç bölümünde baĢlangıç bölümünün aksine 01.04.2010 tarih ve 2116 sayılı BaĢmüdürlük 

kararının iptalinin istenildiği, bu haliyle de davanın konusu ve talebi oluĢturan hususlarla ilgili tereddüt 

ortaya çıkmaktadır. 

 Bu nedenle, yukarıda değinilen Yasanın 3. maddesi hükmüne uygun olarak düzenlenmeyen dava 

dilekçesinin yenilenecek dilekçede belirtilen noksanlıklar tamamlanmak üzere reddi gerekmektedir.” 
259

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 248 
260

  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 19.04.2012 gün ve E:2012/1286 K:1387 sayılı kararı. Kararın gerekçe kısmı 

Ģöyledir: “Dava dilekçesinin ilk sayfasında dava konusu iĢlem olarak katma değer vergisi iadesi kontrol 

raporu uygulaması yazılı olduğu halde, sonuç ve istem bölümünde katma değer vergisi iadesi kontrol 

raporu uygulaması ve “olumsuz sicil kaydı” ve “kod listesi” uygulamasının iptali istenmektedir. Ayrıca 

iptali istenen dava konusunun da gene olarak ifade edildiği, iptali istenilen genel düzenleyici iĢlemin adı, 

mahiyeti iptali isteminin neye yönelik olduğunun açık ve kesin olarak hiçbir tereddüde yer vermeyecek 

Ģekilde belirtilmediği anlaĢıldığından dava dilekçesinin 2577 sayılı Kanunun 3. Maddesine düzenlenen 

koĢulları içermediği sonucuna varılmıĢtır.” 
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Ancak idari yargılamada husumet sorunu kamu düzenine iliĢkin olması ve yargı merci 

tarafından bu hususun re‟sen gözetilerek davacının gösterdiği davalıdan baĢka davalı 

belirleyebilme olanağı nedeniyle anılan zorunluluk Ģekle iliĢkin bir zorunluluktur.  

Bu zorunluluk ise genelde idari davaya konu edilen iĢlemi kesin ve icrai olarak tesis 

eden, zarar verici eylemi yapan, sözleĢmeye taraf olan, vergi tarh eden veya vergi cezasını 

kesen idarenin adı davalı olarak gösterilerek giderilmektedir. Ancak zaten uygulamada 

hangi iĢlem ve eylemler için hangi idarenin davalı olacağı aĢağı yukarı belirlenmiĢ 

olduğundan çoğunlukla davacılar tarafından dava dilekçesinde gösterilen davalı idareler 

doğru olmaktadır. 

Tüzel kiĢilerin davacı olması halinde ise, bunların unvanlarının dilekçede yer 

alması gerekmektedir. Tüzel kiĢiler dava ehliyetlerini yetkili organları tarafından 

kullanabilecekleri için bunların kanuni temsilcilerinin ad ve soyadlarının, adreslerinin dava 

dilekçesine yazılması ve temsil belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. 

Eklenmemesi halinde dilekçenin reddine karar verilebilmektedir
261

. Ancak bu durum 

uygulamada farklılık arz etmektedir. Bazı mahkemeler dilekçenin reddine karar vermeden 

önce ara kararı ile vekâletnamenin onaylı bir örneğinin dava dosyasına ibrazını 

isteyebilmektedir
262

.  

1.1.8.2.3. Dilekçede Davanın Konusunun, Sebeplerinin ve Dayandığı Delillerin 

Gösterilmesi Gereği 

ĠYUK‟un 3/2-b maddesine göre dava dilekçesinde davanın konusu, sebepleri ve 

dayandığı deliller gösterilmek zorundadır. Buna göre açılan bir idari davada davanın 

konusunun ne olduğu açıkça ifade edilmelidir. Davanın konusunun doğru bir biçimde 

                                                           
261

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince verilen 23.01.2012 gün ve E:2012/193 K:2013/104 sayılı kararı. Kararın 

ilgili kısmı Ģöyledir: “Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; dava dilekçesine dava açma tarihi 

itibariyle davacı Ģirketi temsile yetkili kiĢileri gösterir güncel temsil belgesi ve imza sirkülerinin ekli 

olmadığı görülmektedir. 

 Bu nedenle, yukarıda değinilen Yasanın 3. maddesi hükmüne uygun olarak düzenlenmeyen dava 

dilekçesinin yenilenecek dilekçede belirtilen noksanlıklar tamamlanmak üzere reddi gerekmektedir.”   
262

  Bursa 2. Vergi Mahkemesince E:2010/363 sayılı dosyada verilen 01.02.2010 tarihli karar bu yöndedir. 

Kararda, ” …adı geçen Ģahsın davacı kurumu halen temsil ve ilzama yetkili olduğunun gösterir güncel bir 

imza sirküsü ya da Ģirket idare organlarınca alınmıĢ bir kararın; Ģayet böyle bir sirküler veya karar yok 

ve Ģirketin temsilinde değiĢilik söz konusu ise yeni duruma göre düzenlenmiĢ güncel bir imza sirküleri ve 

vekaletnamenin dosyasına sunulmasının istenilmesine 

  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usul Kanununun 31. maddesiyle yollamada yapılan H.U.M.U.K.'nun 39. 

maddesi uyarınca bahsedilen noksanlığın giderilmesi ve ara kararının yerine getirilebilmesi için davacı 

kuruma 15 gün süre verilmesine, aksi halde aynı kanunun 40. maddesi kapsamında 2577 sayılı Kanunun 

15. maddesi uyarınca iĢlem yapılacağının bildirilmesine, keyfiyetin davacıya tebliğine, 01/02/2010 

tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.”  
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ortaya konulması çok önemlidir. Zira davanın konusuna göre davanın iptal davası mı, tam 

yargı davası mı yoksa iptal ve tam yargı davasının birlikte mi açılıp açılmadığı buna göre 

belirlenecektir. Bu belirlemede idari mahkemenin yargılama sürecinin nasıl sürdürmesi 

gerektiği noktasında yaklaĢımını belirlemesi bakımından önemlidir. Örneğin davanın 

konusu vergilendirme iliĢkin bir iĢlemin iptali mi yoksa vergilendirmeden kaynaklı bir tam 

yargı davası mı, dilekçede bu hususun gösterilmesi lazımdır. Ancak bazı durumlarda bu 

dahi yeterli olamayabilmektedir. Açılan davanın iptal davası olduğu anlaĢılabiliyorsa da 

iptali istenen iĢlemin ne olduğu hususu somut bir Ģekilde ortaya konulamayabilmektedir. 

Bu gibi durumlarda davanın konusu net olmadığından dava dilekçesi reddedilmektedir.
263

 

Davanın dayandığı sebepler de davacının davasını açmaya sevk eden hukuka 

aykırılık durumunun ne olduğu sorunun cevabıdır. Davacının idari davayı açtığı sebep ise 

çoğu kez dava konusu edilen iĢlem ya da eylemin aykırı olduğu mevzuat hükmüdür.  

BaĢka bir anlatımla davanın sebebi, dava konusu edilen iĢlem veya eylemin 

esasında mevcut hukuk düzenine aykırı olduğu, bu aykırılığın da davacının hukukunda 

menfi sonuç doğurduğudur. Dilekçede bu hususun belirtilmesi ve aykırı olduğu hukuk 

normunun ya da ilkesinin ne olduğunun ortaya konulması gerekir. Yoksa her hangi bir 

hukuki sebep gösterilmeksizin idari dava dilekçesi düzenlenememektedir. Bunun yaptırımı 

ise yine dava dilekçesi reddedilmesi olmaktadır
264

.  

                                                           
263

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 19.08.2011 gün ve E:2011/1646 K:2013/3090 sayılı 

dilekçe ret kararında, ”Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesinden; davacının 12.07.2011 tarihinde almıĢ 

olduğu özürlü statüsündeki araç için ödediği KDV'nin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4. 

maddesi uyarınca istisna kapsamında olduğu gerekçesi ile iade istemiyle açılan davada, idareye yapılan 

baĢvurudan da söz edildiği görülmekle; davanın konusu tam olarak ortaya konulmadığı, dilekçelerden 

birinin fotokopi imza olduğu; dolayısıyla davanın idareye yapılan baĢvurunun reddine iliĢkin iĢlemin 

iptali istemiyle mi yoksa doğrudan ödemeden dolayı iade istemiyle mi açıldığının açıklığa kavuĢturulup 

bu iĢlemlerin tebliğ yada ıttıla tarihlerinin dilekçede gösterilmek ve her iki suret de ıslak imza ile 

imzalanmak suretiyle dava açılması gerektiği anlaĢılmıĢtır. 

 Bu haliyle dilekçenin 2577 sayılı Kanunun 3. maddesine uygun olmadığı, dava dilekçesi olarak kabulüne 

usul hukuku bağlamında imkan bulunmadığı sonucuna varılmıĢtır.” Ģeklinde gerekçe ile dava dilekçesinin 

reddine karar verilmiĢtir”  
264

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 26.05.2011 gün ve E:2011/461 K:2011/2193 sayılı 

dilekçe ret kararında bu husus Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir:  “Dava dilekçesi ve ekli belgelerin 

incelenmesinden; davacı Ģirket tarafından ödeme emri diye belirtilip iptali istenen iĢlemin esasen 

tarhiyata iliĢkin ihbarname olduğu kabul edilerek verilen süre re kararının bozulması üzerine dava 

dilekçesi 2577 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirtilen ilk inceleme konularının sırasıyla inceleneceği 

amir hükmü çerçevesinde dava dilekçesi, süre aĢımından sonra gelen konular yönünden incelendiğinde; 

davacının dava konusu iĢlemi hiç bir Ģüpheye mahal vermeksizin açık ve net bir Ģekilde ortaya koymadığı 

gibi (ihbarnameye karĢı açılan dava da yargılama usulleri birbirinden çok farklı olan ödeme emrinden 

bahsedildiği) davasını dayandırdığı hukuki sebepleri ve delilleri dava dilekçesinde belirtmediği; dosya 

içeriğinde mevcut olan davalı idarenin Bölge Ġdare Mahkemesine hitaplı dilekçeleri de dava konusu 

iĢlemin, neden kaynaklandığı hususunda her hangi bir açıklama getirmediği anlaĢılmıĢtır. 
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Dava dilekçesinde davanın sebebinin gösterilmesinin yanı sıra bu sebebe dayalı 

olarak açılan davda, yasa gereği dayanılan delillerin neler olduğunun da dilekçede 

gösterilmesi lazımdır. Bu husus, davacının netice talebine iliĢkin olarak iddialarını ispata 

yönelik bir argüman sürme durumudur. Esasında ĠYUK‟un 20. maddesine göre re‟sen 

araĢtırma yetkisine sahip olan idari yargı mercileri, davacın gösterdiği deliller ve dava 

sebepleri ile sınırlı bir inceleme yapmazlar. Mahkemeler davacının dilekçesinde gösterdiği 

iddia ve delilleri değerlendirmekte gerekli görürse hükme esas almakta; görmezse baĢka 

bir sebebe dayalı olarak hüküm kurabilmektedirler. Ancak davacının davasını dayandırdığı 

delilleri dilekçede belirtmesi yargılamada, mahkemeye yol göstermesi ve savunmanın buna 

göre oluĢturularak hakikatin ortaya çıkarılmasında önemli bir iĢleve sahiptir
265

. 

1.1.8.2.4. Dilekçede Davaya Konu Edilen İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihinin 

Gösterilmesi Gereği 

Dava dilekçesinde dava konusu edilen idari iĢlemin bildirim tarihinin gösterilmesi 

zorunluluğu, idari yargılama hukukunda kamu düzenine iliĢkin olan ve hak düĢürücü süre 

niteliğindeki dava açma süresinin tespiti içindir. Bu aynı zamanda usul ekonomisi 

açısından da olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Zira böylece dava açma süresi geçmiĢ bir 

iĢlem için açılan idari bir davada daha ilk inceleme aĢamasında süre ret kararının 

verilebilmesine imkân sağlamaktadır. Bu nedenle süresinde açılmamıĢ bir dava için hem 

yargının hem de davalı idarenin savunma vermek gibi gereksiz iĢlemler yapmasının önüne 

geçmektedir.  

Ġdari iĢleminin tebliğ tarihinin gösterilmesi gereği bir yönüyle de gereksiz davaların 

açılmasının da önüne geçmektedir. Böylece bir idari iĢlem için açılacak idari davanın 

süresinin geçtiğini düĢünen ilgilisi “Ģansını denemek” adına dava açma yoluna 

gitmeyecektir.    

                                                                                                                                                                                
 Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte 

değerlendirilmesinden; dava konusu iĢlemin açık ve net bir Ģekilde ortaya konulmadığı; davacının 2577 

sayılı Kanunun 3. maddesinde açıkça belirtilen "dava konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin" dava 

dilekçesinde belirtilmediği; idari yargıda geçerli re'sen araĢtırma ilkesi ise usulüne göre açılmıĢ bir idari 

davada maddi gerçeğin ortaya konulması noktasında ele alınması gereken bir kural olduğu; yoksa 

dilekçede neyin hangi nedenle dava konusu edilmek istendiğinin davacı nezdinde araĢtırılması 

yükümlüğünü içermediği bu nedenle de 2577 sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen asgari Kanuni 

koĢulları içermeyen dilekçenin dava dilekçesi olarak kabulüne hukuken imkan bulunmadığı; söz konusu 

eksiliklerin giderilerek davanın yeniden açılması gerektiği sonucuna varılarak dava dilekçesinin reddine 

karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.”  
265

 Benzer saptamalar için bkz. Ünal Demirci, “ Ġdari Yargıda Dava Dilekçesi -3” Maliye ve Sigorta 

Yorumları, Y. 21, S. 486, 15 Nisan 2007, s. 128 
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Dilekçede dava konusu edilen iĢlemin tebliğ tarihi gösterilmediği durumlarda 

yasanın amir hükmü gereğince söz konusu eksikliğin giderilmesi için dava dilekçesinin 

reddine karar verilmektedir. Ancak bazı durumlarda dava konusu edilen iĢlemin düzenleme 

tarihi ile davanın açıldığı tarih arasında geçen süre yasal dava açma süresi içinde kalıyorsa 

bu gibi durumlarda dava dilekçesi reddedilmeyebilmektedir
266

.  

Ayrıca burada önemli bir husus bulunmaktadır. O da dava dilekçesinde zorunlu 

koĢul olarak bulunması gereken hususun dava konu edilen iĢlemin tebliğ tarihidir. Bunun 

haricinde dilekçede gösterilmesi gereken bir baĢka tarih yoktur. Bu husus sadece iptal 

davaları yani konusu bir idari iĢlemin iptali için açılan davalar için hazırlanacak dava 

dilekçeleri için bir zorunluluktur. Bununla birlikte bazı özel durumlarda bazı tarihlerin de 

dava dilekçesinde belirtilmesi yargılama açısından faydalı olacaktır.  Örneğin: Bildirimin 

ilan yoluyla yapıldığı hallerde ilan tarihi, düzenleyici iĢlemlerden kaynaklı 

uyuĢmazlıklarda iĢlemin yayımlandığı veya ilan edildiği tarih, ĠYUK‟un 10. maddesine 

göre dava açılması halinde idareye baĢvurma tarihi, dava açmadan önce ĠYUK‟un 11. 

maddesi kapsamında idareye baĢvurulmuĢ ise baĢvurma tarihi ile idarece verilen ret 

cevabının tebliğ tarihi, iptal davasının kararı verilmesi üzerine açılan tam yargı davalarında 

iptal kararının tebliğ tarihi, adli ve askeri yargı yerlerince verilen görevsizlik kararları 

üzerine açılan davalarda görevsiz yargı yerine baĢvurma tarihi ile görevsizlik kararının 

kesinleĢme tarihi dilekçelerde gösterilmesi gerekmektedir
267

.  

1.1.8.2.5. Vergi, Resim, Harç, Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam Ve 

Cezalarına İlişkin Davalarla Tam Yargı Davalarında Uyuşmazlık Konusu Miktarın 

Gösterilmesi Zorunluluğu 

Ġdari yargılama hukukunda, dava konusu edilen iĢlem Ģayet vergi, resim, harç, 

benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına iliĢkinse veya dava tam yargı davası 

ise burada dava konusu edilen parasal miktar dilekçede gösterilmek zorundadır. 

Vergi davalarının bir tam yargı davası olduğu görüĢünü güçlendirici nitelikte olan 

bu hükme göre, dava konusu edilen vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların 

zam ve cezalarının ne kakarlık kısmının dava konusu edildiğinin dilekçede gösterilmesi 

lazımdır. Bu hükme egemen olan anlayıĢ, vergilendirme veya bundan kaynaklı ceza iĢlemi 

                                                           
266

  Uygulamada bazen, usuli kararlardan ötürü yargılama sürecinin uzamaması pratik amacına yönelik olarak, 

dava dilekçesi savunmaya çıkarılarak, savunma alındıktan sonra davalı idarenin süreye iliĢkin 

açıklamaları veya gönderdiği iĢlem dosyası üzerinden süre incelemesi yapılabilmektedir. 
267

  Yenice - Esin, a.g.e., s. 145-146 
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ile muhatap olan kiĢinin vergi ve cezanın bir kısmını dava konusu etmesi mümkün olabilir. 

bir kısmını da dava konusu etmeyebilir. Bu nedenle anılan hüküm, yargılamanın sonunda 

iptal hükmü kuran idari yargı mercinin vergilendirmeye iliĢkin iĢlemin hangi kısmını iptal 

etmesinin belirgin olması gereğinin bir sonucudur.  

Tam yargı davalarında da bu hüküm, yine kiĢinin idarenin iĢlem veya eyleminden 

ötürü ne miktarda bir zararının söz konusu olduğunu ifade etmesi, davanın afaki miktarlara 

göre değil de rasyonel ve gerçek değerlere dayalı olarak açılması amacına hizmet 

etmektedir
268

. 

1.1.8.2.6. Vergi Davalarında Davanın İlgili Bulunduğu Verginin veya Vergi 

Cezasının Nevi ve Yılı, Tebliğ Edilen İhbarnamenin Tarihi ve Numarası ve Varsa 

Mükellef Hesap Numarası 

Hukuk devleti, hukuki güvenlik ve tabii ki vergide kanunilik ilkesinin bir gereği 

olarak vergi hukuku çık geniĢ bir kanun alanına sahiptir. Bunun bir yansıması da 

vergilendirmeye iliĢkin usuli iĢlemlerin özel bir idari usul yasasına göre yapılmasıdır. 

VUK, vergilendirmeye iliĢkin özel bir usul yasasıdır. Bu nedenle bir kiĢinin 

verilendirilmesine iliĢkin usuli iĢlemler Kanunda belirlenen Ģekli koĢulların yerine 

getirilmesini de gerekli kılmaktadır. Bu nedenle vergilendirme iĢlemlerine karĢı açılacak 

davalarda idarenin daha kolay bir savunma yapabilmesi ve bir kiĢinin birden fazla verginin 

mükellefi olması nedeniyle dava konu edilen verginin açık ve net bir Ģekilde ortaya 

konulması için ĠYUK‟un 3/2-e maddesinde, vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu 

verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve 

varsa mükellef hesap numarasının gösterilmesi mecburiyeti getirilmiĢtir. 

Aynı zorunluluk gümrük iĢlemlerine karĢı açılacak davalar için de geçerli olup 

olmadığı noktasında madde metninde bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak maddede vergi 

davalarından bahsedilmekle birlikte sadece VUK‟un ve bu Kanunun 1. maddesi uyarınca 

belediye vergi ve gelirlerine karĢı açılan davalar diye düĢünmek, 4458 sayılı Gümrük 

Kanunundan kaynaklı uyuĢmazlıkları bu kavramın dıĢında kabul etmeyi gerekli 

kılmaktadır. Oysa madde hükmünde bahsedilen vergi davaları esasında vergi ve türevi mali 

yükümlülüklerine karĢı açılan idari davaları kapsar nitelikte değerlendirilmelidir. ĠYUK‟ta 

                                                           
268

  Kanunun gerekçesinin incelenmesi neticesinde de 2577 sayılı ĠYUK‟un 3. maddesinin gerekçesine iliĢkin 

her hangi bir açıklama yapılmadığı görülmüĢtür. ĠYUK‟un gerekçesi için bkz. Çevrimiçi: 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/VUK/cilt_4_2577_sayili_kanun.pdf (05.12.2013) 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/VUK/cilt_4_2577_sayili_kanun.pdf
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vergi davarları diye ayrı bir dava türünden bahsedilmediği için; söz konusu madde 

hükmünün vergi mahkemesinin görevine giren idari iĢlemlere karĢı açılan idari davalarının 

vergi davası olarak kabulü ile kaleme alındığının kabulü gerekmektedir
269

. 

Bu nedenle söz konusu hükmü, vergi mahkemesinde görülen idari uyuĢmazlıklar 

için düzenlenmiĢ özel bir düzenleme olarak kabul etmek gerekir. Buna göre vergi 

mahkemelerinde açılacak ve konusu bir verginin veya vergi cezasının iptali talebini içeren 

idari davalarda, vergi ve benzeri diğer mali yükler için vergi, ceza ve/veya diğer mali 

yükümlülüklerin nevi ve yılının gösterilmesi, gerekmektedir.  

Vergi ceza ihbarnamesinin tarih ve numarasına iliĢkin olarak ise bunlar kiĢinin 

vergilendirilmesine iliĢkin iĢlemler olduğundan zaten bunların davanın konusu kısmında 

gösterilmesi gerekmektedir.  Ancak ifade etmek gerekir ki burada vergi ceza ihbarname 

bilgilerinin ayrıca gösterilmesi zorunluluğu sanki vergi ceza ihbarnamesinin diğer idari 

iĢlemlerden farklı olduğu izlenimi, vergi davalarının da genel idari dava formlarının 

dıĢında olduğunu kanısını uyandırmaktadır. Fakat bu idari dava türlerinin sınırlı olarak 

belirlendiği ĠYUK‟un 2. maddesinin açık hükmü karĢısında itibar edilebilecek bir durum 

arz etmemektedir. Vergi yargılamasının, idare mahkemesi yargılamasına nazaran daha 

önceki (vergisel) iĢlemler silsilesi ile doğrudan iliĢkisinin bulunması, vergilendirme 

iĢlemlerinin genel idari iĢlemlere göre nispeten farklı olmasından ötürü Kanunkoyucu‟da 

bu yolda hüküm serdetme ihtiyacı oluĢturmuĢ olabilir.  

Sonuç olarak vergi veya vergi benzeri (bunların zam ve cezalarına iliĢkin) bir 

uyumazlığın vergi mahkemesinde dava konusu edilmesi halinde, anılan verginin veya 

vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa 

mükellef hesap numarasının gösterilmesi yasal zorunluluktur. Aksi takdirde dava dilekçesi 

ifade edilen eksikliklerin tamamlanması için reddedilecektir
270

. 

                                                           
269

  Bir önceki dip notta da ifade edildiği üzere Kanunun gerekçesinde bu hususlara iliĢkin bir açıklama 

yapılmamıĢtır. 
270

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 27.03.2013 gün ve E:2013/374 K:2013/566 sayılı kararla, 

dilekçede ifade edilen vergi ceza ihbarnameleri ile dilekçeye eklenen ihbarnamelerin uyumsuzluğu ve 

diğer usuli eksikliklerden ötürü dilekçenin reddine karar verilmiĢtir.  Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: “Dava 

dilekçesi ve eki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacı vekilinin dava konusu ettiği ve dilekçede tarih 

ve sayılarına yer verdiği vergi ceza ihbarnameleri ile dilekçesine ekli ihbarnamelerin tarih ve sayılarının 

örtüĢmediği, dilekçede 201121112135040000010/9/8/76/5/4/1 sayılı ihbarname numaralarına yer 

verilmiĢken; dilekçeye ekli ihbarname numaralarının 20121213135040000006/5/4/1/9/8/7 olduğu 

görülmüĢtür.  Bu kapsamda: 

 1- Dilekçede 201121112135040000010 ve 201121112135040000076 numaralı ihbarnamelerden 

bahsedilmekle beraber bunların dava dilekçesine eklenmediği, 
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1.1.8.2.7. Dava Dilekçesine Dava Konusu Kararın ve Belgelerin Asılları veya 

Örnekleri Eklenmesi ve Dilekçeler ile Bunlara Ekli Evrakın Örneklerinin Karşı Taraf 

Sayısından Bir Fazla Olması Gereği 

Ġdare Hukuku ve Vergi Hukukunda yazılılık ilkesi esastır. Bu iki hukuk dalında 

tesis edilen iĢlemler kural gereği yazılıdır. Bunun bir sonucu da idari yargılama hukukunun 

da yazılılık ilkesi üzerine bina edilmesidir. Buna göre idari yargılamada ve haliyle vergi 

yargılamasında dava konusu edilen iĢlemler bir iki istisnanın dıĢında yazılı iĢlemlerdir ve 

ifade edildiği öyle olmak da zorundadır. Bu nedenle ilgilisi tarafından açılacak bir idari 

davada, dava konusu edilen iĢlemin aslı veya bir örneğinin varsa konuya iliĢkin diğer 

belgelerin dava dilekçesine eklenmesi bir lüzum olarak ĠYUK‟un 3/3 maddesinde 

düzenlenmiĢtir. Buna göre ĠYUK‟un 20. maddesine göre re‟sen araĢtırma yetkisine sahip 

olan mahkemenin yargısal faaliyetini daha sıhhatli yerine getirebilmesi için bu belgeler 

gereklidir. Böylece dava konusu edilen iĢlem ve/veya dayandığı hukuki zemin daha somut 

bir Ģekilde mahkeme önüne taĢınmıĢ olacaktır. Dolayısıyla dava dilekçesinde, dava konusu 

iĢlemin veya ilgili belgelerin dilekçeye eklenmesi salt teknik Ģekle iliĢkin bir düzenleme 

değildir. Bir yönüyle anılan düzenleme, yargılama faaliyetinin daha etkin yürütülmesi için 

gerekliliğin bir sonucudur.  

Nitekim anılan hükmün ikinci cümlesinde söz konusu belgelerin dilekçeye 

eklenmesinin yanı sıra iki nüsha Ģeklinde mahkemesine ibraz edilmesi gerekliliği 

düzenlenmiĢtir. ĠYUK‟un 3/3. maddesi davanın özüne iliĢkin olmamakla birlikte yargılama 

faaliyetinin icrası için tanzim edilmiĢtir. Zira bu madde hükmü sayesinde iki nüsha alınan 

dava dilekçesi ve ekli belgelerin bir örneği, mahkemede oluĢturulan ve yargılama 

faaliyetinin icra edildiği dava dosyasına, diğer örnekler ise savunma yapılabilmesi için 

davalı idareye gönderilmektedir. Dolayısıyla idari yargılamada açılan bir davada, dava 

dilekçesine dava konusu iĢlemle birlikte varsa konuya iliĢkin diğer belgelerinin asılları 

                                                                                                                                                                                
 2- Dilekçeye ekli ihbarnameler ile dilekçede gösterilen ihbarnamelerin uyumsuz olduğundan dava konusu 

edilen  iĢlemlerin açık ve net bir Ģekilde ortaya konulmadığı;  

 3- Dilekçede iki tebliğ tarihinden bahsedilmekle beraber bunların hangi ihbarnamelere iliĢkin olduğunun 

ortaya konulmadığı; 

 4- Davalı idare tarafından davacı adına düzenlenen ihbarnamelerin bir kısmının iptal edildiği, ikinci kez 

ihbarname düzenlendiği ifade edildiğinden bu hususunda dava dilekçesinde dikkate alınması ve dava 

konusu edilen iĢlemlerin buna göre saptanması gerektiği, 

 AnlaĢılmakla dava dilekçesinin 2577 sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen asgari koĢulları taĢımadığı 

sonucuna varılmıĢtır.”  
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veya örneklerinin eklenmesi yasa gereğidir. ġayet sunulmazsa veya sunulduğu halde 

bunlar iki nüsha değilse dava dilekçesi reddedilmektedir
271

. 

1.1.8.3. Dava Dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanununun 5. Maddesine 

Uygun Olup Olmadığının İncelenmesi  

Vergi yargılamasında ya da daha geniĢ bir anlatımla idari yargılamada ĠYUK‟un 

14/3-g maddesi uyarınca dava dilekçeleri bir de anılan Kanunun 5. maddesine uygun olup 

olmadığı yönünden incelenmektedir. 

 Bu inceleme yargılama usulüne iliĢkin bir incelemedir. Bu inceleme ile daha idari 

davanın ilk açılıĢ aĢamasında birlikte dava konusu edilebilecek iĢlemler ile birlikte dava 

konusu edilemeyecek iĢlemler biri birinden ayrıĢtırılmaktadır. Aynı Ģekilde bir iĢleme karĢı 

birden fazla kiĢinin dava açıp açamayacağına da yine bu aĢamada karar verilmesi 

maksadına yinelik bir incelemedir. Zira ĠYUK 5. maddesinin 1. fıkrasında, her idari iĢlem 

aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı; ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya 

da sebep - sonuç iliĢkisi bulunan birden fazla iĢleme karĢı bir dilekçe ile de dava 

açılabileceği; 2. fıkrasında da, birden fazla Ģahsın müĢterek dilekçe ile dava açabilmesi için 

davacıların hak veya menfaatlerinde iĢtirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya 

hukuki sebeplerin aynı olması gerektiği düzenlenmiĢtir. 

Bu çerçevede ĠYUK‟un 5. maddesinde ayrı ayır fıkrarla ifade edilen ve farkı 

durumları düzenleyen hususları ayrı baĢlıklar halinde incelemek daha yararlı olacaktır. 

1.1.8.3.1. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Davanın Açılabilmesi 

Ġdari yargılamada kural, her bir iĢleme karĢı ayrı ayrı dava açılmasıdır
272

. Ancak 

Kanunkoyucu bazı durumlarda birden fazla iĢleme karĢı (iki nüsha düzenlenmiĢ) tek dava 

dilekçesi ile tek bir davanın açılabileceğini de ifade etmiĢtir. Ancak bu durum üç koĢula 

bağlanmıĢtır. Dava konusu edilen iĢlemler arasında Kanunun aradığı anlamda  

- Maddi yönden bağlılık 

- Hukuki yönden bağlılık  
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  Nitekim Bursa 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 16.01.2009 gün ve E:2009/93 K:2009/12 sayılı 

dilekçe ret kararı bu yöndedir.  Kararda: “Dava dosyasının incelenmesinden, dava dilekçesinin tek nüsha 

olarak imzalanıp mahkememize sunulduğu anlaĢılmıĢtır.  

 Dava dilekçelerinin davadaki taraf sayısından bir fazla olması gerekliliği karĢısında anılan dilekçenin 

dava dilekçesi olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır.” Ġfade edilerek dilekçe reddedilmiĢtir.  
272

  Ünal Demirci, “Ġdari Yargıda Dava Dilekçesi -6”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 21, S. 489, 1 

Haziran 2007, s. 159 
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- Ya da sebep - sonuç iliĢkisi bulunması gerekmektedir. 

ġüphesiz buna ilk önce karar verecek olan kiĢi davayı açan davacıdır. Zira ĠYUK 5. 

maddesi kapsamında bir inceleme yapılabilmesi için aralarında yukarıda ifade edilen 

anlamda bağ ya da iliĢki bulunduğu iddia olunan idari iĢlemlere karĢı tek bir davanın 

açılması gerekmektedir. Çünkü genel kural her bir iĢleme karĢı ayrı ayrı dava açılması 

olduğundan, Ģayet bir olayda aralarında kanun aradığı anlamda bağ veya iliĢki bulunan 

iĢlemlere karĢı ayrı ayrı dava açılmıĢ ise mahkemenin bunları birleĢtirme yetkisi 

bulunmamaktadır
273

. Bu bağlamda mahkemenin ĠYUK‟un 14/3-g maddesi kapsamında, 

aynı Kanununun 5. maddesine göre denetim yapabilmesi ve yine aynı Kanunun 15/1- d 

maddesine göre dilekçe ret kararı verebilmesi için evvela birden fazla iĢleme tek dava 

açılmıĢ olması gerekmektedir
274

. 

Yani davacı birden fazla iĢleme karĢı tek dava açabilmesi ancak Mahkemenin de bu 

yönde kanaate varması halinde mümkün olabilmektedir.  

1.1.8.3.1.1. ĠĢlemlerin Maddi Yönden Bağlı Olması 

Ġdari iĢlemlerin aynı maddi sebeplere dayalı olarak tesis edilmiĢ olmaları anlamına 

gelen maddi yönden bağlılık birden fazla idari iĢlemin tek bir davaya konu edilmesi için 

Kanunun aradığı ilk koĢuldur.  

Davacı tarafından dava konusu edilen iĢlemlerin tesisi noktasında idareyi harekete 

geçiren maddi sebebin aynı olması halinde bu iĢlemler arasında bağlantının varlığı kabul 

edilmektedir. Örneğin vergi mükelleflerinin emtia satıĢlarında belge düzenlememek 

suretiyle vergi zıyaına sebep olmaları durumunda; belgesiz satıĢlardan elde edilen hâsılatın 

kayıt dıĢı bırakılması sonucu ziya uğratıldığı hesaplanan vergiye bağlı olarak, mükellefin 

kusurunun derecesinin ağırlığına göre kesine vergi ziyaı cezasına ait ceza kesme iĢlemi ile 

vergiyi doğuran söz konusu satıĢ iĢlemlerinde belge düzenlemem ödevine uyulmaması 

sebebiyle VUK‟un 353/1. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezası iĢlemleri arasında 

maddi yönden bağlılık bulunmaktadır
275

. Bu iki iĢleme tek bir dava açılmasında Kanuna 

aykırı bir durum bulunmamaktadır. 

                                                           
273

 Bu çalıĢma devam ederken ĠYUK değiĢiklik yapılması kapsamında yapılan çalıĢmalarda ĠYUK 5. 

maddesine Mahkemelere davaları birleĢtirme yetkisi tanınması çalıĢmalarının olduğu söylenmektedir. 
274

  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 22.03.2013 gün ve E:2013/507 K:2013/843 sayılı kararı. 
275

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu,a.g.e., s. 264   
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Aynı Ģekilde hukuk âleminde meydana gelen bir durumdan ötürü birden fazla vergi 

doğuyorsa bu iki vergi de birlikte dava konusu edilebilir. Örneğin uygulamada idarenin 

Form Ba-Bs‟lerden hareketle bazı mükellefleri düzeltme beyanına zorlaması söz konusu 

olabilmektedir. Bu durumda ilginin daha önce böylesi bir düzeltme beyanı verme 

düĢüncesi bulunmazken ihtirazı kayıtla KDV Beyannamesi vermesi üzerine yapılan KDV 

ve Damga Vergisi tahakkuklarına karĢı vergi türleri farklı dahi olsa tek bir dava 

açılabilmektedir. 

1.1.8.3.1.2. İşlemlerin Hukuki Yönden Bağlı Olması 

Aynı kanunun aynı hükmüne göre tesis edilmiĢ olması halinde bu iĢlemler arsında 

hukuki yönden bağlılık söz konusudur. Yani idare bir kiĢi hakkında birden fazla iĢlem 

yapmıĢ olmakla birlikte bunlar aynı mevzuat hükmüne göre ise bu iĢlemler hukuki yönden 

bir birine bağlı iĢlemler durumundadır. Bu iĢlemler için yargılama ekonomisi gözetilerek 

tek bir idari dava açılabilir. 

Bu konuda akla gelen ilk örnek, vergi idaresi tarafından yapılan yaygın ve yoğun 

denetimler neticesinde bir mükellefin birden fazla müĢterisine mal ve hizmet teslimi 

yaptığı halde ödeme kaydedici cihaz fiĢi düzenlemediğinin tespit edildiğinden bahisle ayrı 

ayrı tanzim edilen tutanaklara istinaden VUK‟un 353/2 maddesine göre kesilen birden 

fazla özel usulsüzlük cezasına karĢı tek bir dava açılabilmesi gelmektedir
276

. 

                                                           
276

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 30.05.2012 gün ve E:2012/229 K:2012/1511 sayılı 

kararında birden fazla tutanağa istinaden birden fazla kesilen özel usulsüzlük cezalarına karĢı açılan tek 

davada dilekçe ĠYUK‟un 5. Maddesine aykırı görülüp reddedilmemiĢ, iĢin esasına girerek hüküm tesis 

edilmiĢtir. Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: “Dava dosyasının incelenmesinden; davacı Ģirketin iĢyerinde 

05.08.2011 tarihinde baĢlayıp 06.08.2011 tarihine sirayet eden yaygın ve yoğun denetimler neticesinde 

tutulan tutanaklara istinaden davacı adına üç tutanağa istinaden dokuz adet ödeme kaydedici cihaz fiĢi 

düzenlemediğinden bahisle tutanaklarda belirtilen üçer adet müĢteri sayısı kadar  (dokuz kat) özel 

usulsüzlük cezasını bu nedenden ötürü; yine aynı tarihli üç ayrı tutanağa istinaden ise dört adet adisyon 

fiĢi düzenlemediğinden bahisle tutanak sayısı kadar özel usulsüzlük cezasını da bu nedende ötür kestiği 

anlaĢılmıĢtır. 

 Yukarıda değinilen mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte 

değerlendirilmesinden; ortada iki farklı nedene dayalı ve her bir neden için ayrı olmak birden fazla özel 

usulsüzlük cezasının kesildiği anlaĢılmakla; yargılamanın bu durum gözetilerek yapılması gerekmektedir. 

 Bu çerçevede; davacının üç tutanak içeriği ve her bir tutanak üç ayrı müĢterisine ÖKC düzenlemediği 

gerekçesi ile üç ayrı ihbarname ile toplam dokuz tespit varmıĢ gibi ceza kesilmiĢ ise de; burada dikkat 

edilmesi gereken tespit sayısı olduğundan burada üç ayrı tutanakla üç ayrı tespit yapıldığı da tartıĢmasız 

olduğundan davacıya ÖKC düzenlememe fiili nedeniyle kesilecek özel usulsüzlük cezası üç adet olup 

ÖKC'den dolayı kesilen cezaların üç adetinde yasal isabetsizlik; fazlasına iliĢkin kısmında ise yasal isabet 

bulunmamaktadır.  

 Davacı adına  adisyon fiĢi düzenlememe fiili nedeni ile kesilen özel usulsüzlük cezalarının ise; cezanın 

dayanağı olan 213 sayılı Kanunun 353/2. maddesinin göndermede bulunduğu aynı Kanunun mükerrer 

257. maddesinde idareye böyle bir belgenin düzenlemesi hususunda verilmiĢ bir yetkinin bulunmaması 
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ĠĢlemlerin hukuki yönden bağlı olması aynı zamanda biri hakkında verilecek 

hükmünün diğerinin de çözümüne etkili olması ile de ilgilidir. Örneğin 193 sayılı 

Kanunun120. Maddesine göre beyan edilip ödenen gelir geçici (veya 5520 sayılı Kanunun 

32/2. maddesi uyarınca Kurum Geçici) vergisi ödenmektedir. ġayet Gelir Vergisi 

(Kurumlar Vergisi) ile ilgili açılan bir davada verilecek hüküm Gelir Geçici Vergisini 

(Kurumlar Vergisini) de etkileyecektir. Bu nedenle bu vergiler farklı mevzuat hükümlerine 

göre tarh ediliyorlarsa da aralarında birinin hukuki durumu diğerini de etkiyecek 

niteliktedir. Bu nedenle bu iki vergi türüne iliĢkin yapılan vergisel iĢlemlere karĢı tek bir 

dava açılabilmektedir
277

.  

Aynı Ģekilde bir gümrük beyannamesi kapsamında ithal edilen bir eĢya için 

Gümrük Kanun uyarınca yapılan ek tahakkuk iĢlemi ile ek tahakkuka dayalı olarak 4458 

sayılı Gümrük Kanunun 234. maddesine göre kesilen para cezaları iĢlemlerine karĢı Bölge 

Müdürlüğüne ayrı ayrı itiraz edilmiĢ olsa dahi itirazın reddi karalarına karĢı tek bir idari 

dava açılabilmektedir. Zira burada da ek tahakkuka karĢı verilecek hüküm ile cezalara 

iliĢkin uyuĢmazlık da çözülmüĢ olacaktır
278

.  

1.1.8.3.1.3. Sebep Sonuç İlişkisi 

Ġki idari iĢlem arasında sebep-sonuç iliĢkisi, birinin konu unsurunun diğerinin sebep 

unsurunu oluĢturması halinde söz konusudur.  Diğer bir ifadeyle iĢlemlerden birinin 

yapılması diğerinin varlığına bağlıysa bu iki iĢlem arsında sebep sonuç iliĢkisi vardır. 

Mesela re‟sen yapılan tarh iĢlemi ile tarh edilen vergiye bağlı olarak kesilen vergi ziyaı 
                                                                                                                                                                                

nedeni ile Kanunda verilmiĢ bir yetki olmaksızın da Tebliğlerle suç (veya kabahat) ihdas edilemeyeceği 

genel hukuk kuralı çerçevesinde bu cezaların tümünde hukuka uyarlık görülmemiĢtir. 

 Bu durumda; davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının ÖKC'den kaynaklı olanların üç katında 

yasal isabetsizlik fazlasında ise yasal isabet bulunmamaktadır. Adisyon fiĢlerine dayalı olarak kesilen özel 

usulsülük cezalarının ise tamamında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”  
277

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 31.10.2013 gün ve E:2013/1954 K:2013/2419 sayılı 

kararında birden fazla beyanname için yapılan ek tahakkuka karĢı yapılan itiraz Gümrük Bölge 

Müdürlüğü tarafından tek bir iĢlemle ret edilmiĢ bu ret iĢlemine karĢı tek bir dava açılabileceği gibi ilgilisi 

tarafından her bir beyanname için ayrı ayrı dava açılmıĢtır. Mahkeme dilekçeyi ĠYUK‟un 5. Maddesine 

aykırı görmeyip iĢin esası hakkında karar vermiĢtir. Kararın “Davanın Özeti” kısmı Ģöyledir: “ Davacı 

Ģirket adına tescilli 6846 sayı ve 28.04.2010 tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesi eĢyaya konu, 

KKDF tahakkuku ve buna bağlı olarak yapılan KDV ek tahakkuku ile KDV için kesilen para cezasına 

iliĢkin iĢlemlere karĢı yapılan itiraz baĢvurusunun reddine yönelik 27.05.2013 tarih ve 4201 sayılı anılan 

beyannameye isabet eden kısmının; … iddialarıyla iptaline kara verilmesi istenilmektedir.”  
278

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince verilen 31.10.2013 gün ve E:2013/795 K:2013/2403 sayılı kararı bu 

niteliktedir. Kararın “Davanın Özeti” kısmı Ģöyledir:  “Davacı Ģirket adına tescilli 11.05.2009 gün ve 

2385 sayılı serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesi eĢyaya konu, KKDF ve KKDF'ye iliĢkin KDV için davalı 

idare iĢlemiyle yapılan ek tahakkukların ve KDV için kesilen para cezasına iptali istemiyle davacı Ģirket 

tarafından yapılan baĢvurularının reddine iliĢkin 10.12.2012 gün ve 8210 ve 8211 sayılı iĢlemlerin; … 

Ġddialarıyla iptaline karar verilmesi istenilmektedir.”  
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cezası iĢlemi arasında bir sebep- sonuç iliĢkisi söz konusudur. Yine basit usule tabi gelir 

vergisi mükellefi iken bu usule tabi olmanın koĢullarının yitirildiğinden bahisle gerçek 

usulde mükellefiyete geçirilme iĢlemi ile bu nedene dayalı olarak yapılan re‟sen tarh 

iĢlemine birlikte dava açılabilmektedir
279

. 

  Tüm bu hususlarla birlikte iĢlemlerin maddi ve hukuki yönden bağlı olabilmesi 

bazı durumlarda tek baĢına tek bir idari dava açmak için yeterli bulunmamaktadır. Zira 

yukarıda yazılanların haricinde genel hukuk ilkeleri ve DanıĢtay içtihatlarına göre kabul 

edilen bazım durumlarda birden fazla iĢleme tek dava açılamayacaktır. Örneğin idari 

iĢlemlerin yargısal denetiminin farklı yargı kollarının görevine girmesi halinde ya da aynı 

yargı kolu içinde kalmakla birlikte farklı mahkemelerin görevine giren idari iĢlemler için 

tek bir idari dava açılamamaktadır
280

. Açıldığı takdirde tıpkı diğer nedenlerde olduğu gibi 

dava dilekçesinin reddine karar verilmektedir. Hatta göreve iliĢkin bu inceleme, ilk 

incelemenin ĠYUK‟un 14/3. maddesinde belirtilen sırasıyla yapılacağına iliĢkin kuralın 

zaruretten kaynaklanan istisnasını teĢkil etmektedir. Yani mahkeme bir dilekçe ile birden 

fazla dava konusu iĢlem dava edildiği halde bunlardan birinin kendi görevine girmediğini 

düĢünürse, bu durumu çözmek için ilk önce dilekçe ret kararı verip kendi görevine giren 

iĢlemi görevine girmeyenden ayırttıracak sonra da görevine girmeyen iĢlem için görev ret 

kararı verecektir
281

.   

                                                           
279

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 268 
280

  Yenice - Esin, a.g.e., s. 154 
281

  Bu kapsamda Bursa 2. Vergi Mahkemesince ĠYUK‟un 5. Maddesine aykırılıktan ötürü verilen dilekçe ret 

kararı bu yöndedir. Nitekim Bu karar uyarınca yenilenen davaların birinde süre ret birinde görev ret kararı 

verilmiĢtir. Bu kapsamda ilk verilen dilekçe ret kararının ilgili kısımları Ģöyledir: “13.05.2010 tarihinde 

ilk olarak Bursa 2. Ġdare Mahkemesi'nde açılan ve 15.06.2010 gün ve E: 2010/544 K: 2010/416 sayılı 

Görev Ret kararı ile 09.08.2010 tarihinde Mahkememiz kayıtlarına giren davaya ait dilekçe ve eklerinin, 

davalı idarenin savunması ile birlikte incelenmesinden; davanın inĢaat alanlarına hazır beton taĢıyan 

beton kamyonları ve beton pompalama araçlarına yıllık olarak izin belgesi verilmesi ve verilecek olan 

izin belgesinin ücrete bağlanarak bu ücretin belirlenmesine iliĢkin Yalova Belediye Meclisinin 07.12.2009 

gün ve 33/418 sayılı Belediye Meclis kararı ile bu karara istinaden kesilen 11 adet para cezasının iptaline 

iliĢkin olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden; 

2576 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 

16 Nisan 1340 tarih ve 486 sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Muadili Kanunun 1/1. maddesinin 

göndermede bulunduğu 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32/1. maddesi hükümleri de gözetilerek hem 

belediye meclis kararına , hem de para cezalarına karĢı tek dilekçe ile dava açılmasının yukarıda 

belirtilen Kanun hükmüne uygun olmadığı, ayrıca davanın bir kısmını oluĢturan belediye meclis kararının 

incelenmesinden söz konusu kararın iki yönü bulunduğu, bunlardan ilkinin inĢaat alanlarına hazır beton 

taĢıyan beton kamyonları ile beton pompalama araçlarına izin belgesi verilmesi hususunu; ikincisinin ise 

bu iznin ücrete bağlanarak bu ücretin belirlenmesi hususunu kapsadığı ve bunların aralarında yukarıda 

belirtilen Kanun anlamında aralarında maddi ve hukuki yönden bağlılık bulunmadığı gibi sebep sonuç 

iliĢkisinin de olmadığı, dolayısıyla belediye meclis kararının da hangi kısmını dava konusu edildiğinin 
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1.1.8.3.2. Birden Fazla Kişinin Bir İdari Dava Açabilmesi  

Kural olarak her bir idari iĢleme karĢı ayrı ayrı dava açılması gerekir. Ancak bu 

kural her bir kiĢinin kendi davasını ya da bir olaya iliĢkin olarak kendisini ilgilendiren 

kısım için tak baĢına ve diğerlerinden ayrı dava açılması gibi aksi bir kurala iĢaret 

etmemektedir. Bilakis Anayasanın 141/4 maddesinde yer alan davaların en az giderle ve 

mümkün olan süratle sonuçlandırılması lüzumu nedeniyle tek bir davada, birden fazla 

kiĢinin hak ve menfaatine iliĢkin oluĢan negatif etkinin giderilmesi söz konusuysa Ģüphesiz 

bu durum tercih edilen bir yaklaĢım olmaktadır. 2577 sayılı Kanunun 5/2. maddesi de 

yargılamadaki ekonomiklik olarak ifade edilebilir. Zira birden fazla kiĢinin bir dava ile 

ileri sürebilecekleri iddialarını tek bir davada ileri sürmeleri hem daha ekonomik hem de 

farklı kararların önüne geçmek adına önemlidir. Ancak burada Kanun, birden fazla kiĢinin 

tek bir idari davada davacı olabilmeleri için belirli koĢulların varlığını aramaktadır. 

Öte yandan burada dikkat edilmesi gereken esas nokta birden faza kiĢinin tek bir 

iĢleme karĢı tek bir dava açabilmesi değil, bir davanın birden fazla kiĢi tarafından açılıp 

açılamayacağıdır. ĠYUK‟ta birden fazla Ģahsın müĢterek dilekçe ile dava açabilmesi için 

davacıların hak veya menfaatlerinde iĢtirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya 

hukuki sebeplerin aynı olması gerektiği ifade edilmiĢtir. Bu dava idari iptal davası 

olabileceği gibi tam yargı davası da olabilmektedir. Ġptal davasının konusunu tek bir iĢlem 

oluĢturabileceği gibi ĠYUK‟un 5/1. maddesinde düzenlenen koĢullara uygun olarak birden 

fazla da iĢlem de oluĢturabilmektedir. Böylece birden fazla kiĢi birden fazla iĢleme karĢı 

tek bir idari dava açabilme imkânına sahiptir. 

                                                                                                                                                                                
açıklığa kavuĢturulması Ģayet her iki kısmı da dava konusu edilecekse bunun için de ayrı bir dava ikame 

edilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

 Bu durumda; para cezalarına karĢı bir, Belediye Meclis kararına karĢı sadece ücretin belirlenmesi ve bu 

ücretin belirlenmesine karĢı açılıyorsa) bir olmak üzere toplamda iki; ancak Ģayet meclis kararının her iki 

kısmı da dava konusu ediliyorsa ilk kısmı olan inĢaat alanlarına hazır beton taĢıyan beton kamyonları ile 

beton pompalama araçlarına izin belgesi verilmesine karĢı ayrı; bu iznin ücrete bağlanarak bu ücretin 

belirlenmesine iliĢkin ikinci kısmına ayrı olmak üzere iki ve dolayısıyla bu tercihe bağlı olarak genel 

toplamda üç ayrı dava (1- para cezalarına karĢı, 1- meclis kararının ilk kısmına karĢı, 3- meclis kararının 

ikinci kısmına karĢı olmak üzere) açılması gerekirken bu duruma uymayan dilekçenin bu haliyle anılan 

Kanun hükümlerine uygun düzenlenmediği sonucuna ulaĢılmaktadır. 

 Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmüne uygun bulunmayan dava dilekçesinin 

aynı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca bu kararın bildirim tarihinden itibaren 30 

gün içinde yukarıda belirtildiği Ģekilde her iĢlem için ayrı ayrı dava açılmakta serbest olmak üzere 

REDDĠNE”  karar verilmiĢtir. Yenilenen davalardan 2010/2404 esasına kayıtlı dosyada verilen 

05.11.2010 gün ve E:2010/2404 K:2010/2302 sayılı kararı ile davanın süre aĢımı nedeniyle reddine karar 

verilmiĢtir. Yenilenen bir diğer dosya olan 2010/2406 esasına kayıtlı dosyada ise 05.11.2010 tarihinde 

verilen E:2010/2406 K:2010/2311 sayılı kararı ile de davanın görev yönünden reddine, dosyanın görevli 

ve yetkili Bursa Ġdare Mahkemesine gönderilmesine kararı verilmiĢtir. 
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Dolayısıyla bu hükme, bir yönüyle davacıların birlikte dava açabilmeleri için 

gerekli olan ve genel ehliyet koĢulundan baĢka özel bir “ehliyet koĢuludur”, denilebilir. 

Zira burada, bir davadaki dava arkadaĢlığının ve birden fazla kiĢinin davacı sıfatına sahip 

olabilmesi hususu düzenlenmektedir. Tabii ki birlikte idari bir dava açma iradesi 

gösterenlerin her biri hem objektif hem de sübjektif dava ehliyetine sahip kiĢilerden 

oluĢmaktadır. Bu husus onların her birini açılacak idari davada davacı olabilmeleri için 

gereklidir. Bununla birlikte bu kiĢilerin hak veya menfaatlerinde iĢtirak ve davaya yol açan 

sebepte aynılık var ise bu kiĢiler için genel dava ehliyetinin yanı sıra topluca tek bir dava 

açabilme ehliyetinin varlığından söz ediliyor demektir.  

Öte yandan doktrinde bu husus adli yargıda yer alan bir müessese olan “dava 

arkadaĢlığı” kavramı ile iliĢkilendirilmektedir.
282

 Buna göre birlikte dava açılması halinde 

dava arkadaĢlığı söz konusudur. Aynı davalıya birden fazla taleple dava açılması halinde 

ya da ĠYUK‟un 12. maddesine göre iptal ve tam yargı davalarının birlikte açılması halinde 

objektif dava arkadaĢlığından; birden fazla kiĢinin bir davalıya aynı taleple dava açması 

halinde ise sübjektif dava arkadaĢlığından söz ediliyor demektir. Sübjektif dava arkadaĢlığı 

da ihtiyarı ve zorunlu olabilmektedir. Bir hakkın birden fazla kiĢi tarafından kullanılması 

veya birden fazla kimseye karĢı ileri sürülmesi durumlarında zorunlu dava arkadaĢlığı söz 

konusudur. Zorunlu dava arkadaĢlığının dıĢında kalan ve 6100 sayılı HMK‟nın 57. 

maddesine göre davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun, 

elbirliği ile mülkiyet dıĢındaki bir sebeple ortak olması; ortak bir iĢlemle hepsinin yararına 

bir hak doğmuĢ olması veya kendilerinin bu Ģekilde yükümlülük altına girmeleri; davaların 

temelini oluĢturan vakıaların ve hukuki sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması 

durumlarında, birden fazla kiĢi tek dava açabilmekte ya da açılan tek davada davalı 

olabilmektedir
283

. 

ĠYUK‟un 5/2. maddesinde yer alan biden fazla kiĢilerin tek bir dava açabilmeleri, 

yargılama hukukunda daha doğru bir ifadeyle hukuk yargılamasında ihtiyari dava 

arkadaĢlığı kavramı ile örtüĢmektedir. Ġdari yargılama hukukuna egemen olan ilke her bir 

kiĢinin kendi idari davasını kendisi adına asil veya avukat olan vekili aracılığıyla 

                                                           
282

 Oğuz Sancakdar, “Ġdari Yargıda “Tek dilekçe Ġle Dava Açma” (KarĢılaĢtırmalı Hukuk Analizi)”, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 2, s.224; Yenice - Esin, a.g.e., s. 158; Yüce, Türk 

Vergi Yargısı, a.g.e., ss. 162-163; Onar, a.g.e., C.III, ss. 1957-1958; Karakoç, a.g.e., s. 158. 
283

  Dava arkadaĢlığının detaylı anlatımı için bkz. Kuru – Aslan - Yılmaz,  a.g.e., ss. 447-458 
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açmasıdır. Ancak söz konusu madde hükmü hukuk yargılamasına benzer bir dava 

arkadaĢlığına müsaade etmektedir.  

Son olarak farklı kiĢiler tarafından ayrı ayrı dava açılması halinde idari yargı 

mercilerinin bu davaları birleĢtirmek gibi ya da bu davaların birlikte açılması gerekirken 

ayrı ayrı açıldığı yönünde bir denetleme yapmak ve bu yönde dilekçe ret benzeri bir karar 

verme yetkilerinin bulunmaması nedeniyle ihtiyari dava arkadaĢlığı söz konusuyken 

mecburi dava arkadaĢlığı idari yargılama hukukunda her almamaktadır.  

Ġdari yargılama ve doğal olarak vergi yargılama hukukunda birlikte dava 

açılmasının kanuni koĢulları ise 2577 sayılı Kanunun 5/2. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Buna göre birden fazla Ģahsın müĢterek dilekçe ile dava açabilmesi için:  

- Davacıların hak veya menfaatlerinde iĢtirak bulunması ve  

- Davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir. 

Üstelik bu iki durumun olayda aynı anda bulunması gerekir. Zira Kanunda yer alan ”ve” 

bağlacı ile söz konusu iki durumun bir arada bulunması hususu vurgulanmaktadır. 

1.1.8.2.2.1. Davacıların Hak veya Menfaatlerinde İştirak Bulunması 

Bilindiği gibi idari dava türleri tam yargı ve iptal davası olmak üzere iki tanedir. 

Hak ihlali, tam yargı davasının sübjektif dava koĢulu ve varlığı halinde davanın kabulüne 

sebep olan bir durumken; menfaat ihlali, iptal davasının sübjektif ehliyet koĢuldur. Hatta 

denilebilir ki idari yargıda menfaat yoksa dava da yoktur
284

. 

Hak ve menfaat ihlaline dayalı olarak açılan bir idari davada bu hak ve 

menfaatlerde bir iĢtirak var ise bu kiĢilerin birlikte dava açabilmeleri için gereken ilk 

koĢulun varlığı anlamına gelmektedir. Menfaat koĢulu, idari yargıda dava açma ehliyeti ile 

ilgili bir koĢuldur. Somut olayda, menfaat ihlalinin olup olmadığı, kavramın “dar” veya 

“geniĢ” yorumu ile son tahlilde idari yargı mercileri tarafından yapılmaktadır
285

. 

Bir idari iĢlem (ya da eylemle) ile birden fazla kiĢinin ortak haklarının ve 

menfaatlerinin ihlal etmesi durumunda bu koĢulun sağlandığı kabul edilmektedir.
286

 Tek 

dilekçe ile dava açmada davacıların her birisinin menfaatlerinin ihlal edildiğinin ayrı ayrı 

                                                           
284

  Sancakdar, a.g.m., s. 243 
285

  Sancakdar, a.g.m., s. 244 
286

  Yüce, Türk Vergi Yargısı, a.g.e., s. 163 
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gerekçelendirilerek ispat edilmesi gerekli ve zorunludur. Aksi takdirde Mahkeme 

dilekçenin reddine karar verecektir
287

. 

1.1.8.3.2.2. Davaya Yol Açan Maddi Olay veya Hukuki Sebeplerin Aynı Olması 

Ġptal davalarında maddi olay; tesis edilen icrai iĢlem, tam yargı davalarında ise idari 

zarara neden olan eylemdir
288

. Diğer bir anlatımla davaya yol açan maddi olayın aynı 

olması; dava konusu edilen iĢleme sebebiyet veren maddi kaynağın aynı olmasıdır. 

Örneğin Veraset ve Ġntikal Vergisinde beyanname vermeyen mirasçılara kesilen vergi ziyaı 

cezası iĢlemlerindeki maddi olay bir ihmali davranıĢ olan beyannamenin verilmemiĢ 

olmasıdır
289

. 

Davaya yola açan hukuki sebebin aynı olması ise, dava konusu edilen iĢlemin aynı 

hukuk kuralının uygulanmasından kaynaklanıyor olmasıdır. Burada esas nokta 

uyuĢmazlığın vergi kanunlarının aynı hükmünün icrasının sonucu ortaya çıkmıĢ 

olmasıdır
290

. BaĢka bir açıdan bakıldığında ise, “aynı hukuki sebep” iptal davalarında idari 

iĢlemin unsurlarındaki hukuka aykırılık, tam yargı davalarında ise idarenin 

sorumluluğunun hukuki dayanağıdır
291

. 

                                                           
287

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince bir gerçek bir tüzel kiĢi tarafından açılan davada bu iki kiĢinin birlikte 

dava açabilmeleri için gerekli menfaat ve hak ihlalinin müĢterek olduğu hususunun ortaya konulamadığı 

gerekçesi ile dava dilekçesinin reddine karar verilmiĢtir:  Kararın ilgili kısmı Ģu Ģekildedir: “2577 sayılı 

Ġdari Yargılama Usulü Yasasının 5.nci maddesinin 1.nci bendinde "Her idari iĢlem aleyhine ayrı ayrı 

dava açılır. Ancak aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç iliĢkisi bulunan 

birden fazla iĢlem aleyhine bir dilekçe ile dava açılabilir" 2.nci bendinde de "Birden fazla Ģahsın 

müĢterek dilekçe ile dava açılabilmesi için davacıların hak veya menfaatte iĢtirak bulunması ve davaya 

yol açan maddi ve hukuki sebeplerin aynı olması gerekir" hükümleri yer almıĢtır. 

 Dava dilekçesi ve eki belgelerin incelenmesinden; davanın davalı idare tarafından oluĢturulan emlak 

takdir komisyonu tarafından organize sanayi bölgelerinin içinde kalan arsa ve araziler için emlak 

vergisine asgari değerin yükseltilerek yeniden belirlenmesine iliĢkin kararların iptali istemiyle iki davacı 

tarafından açılmıĢ ise de; davacılardan Ġstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi BaĢkanlığı ile dilekçe 

içeriğinden anılan BaĢkanlığın Takdir Komisyonunda temsilcisi olduğu anlaĢılan Murat Fırat arasında 

2577 sayılı Kanunun yukarıda ifade edilen 5/2. maddesi anlamında, maddi ve hukuki sebepte birliktelik 

olsa da Kanunun aradığı anlamda hak ve menfaat iliĢkisinin bulunmadığı, bir türev hak olan dava 

hakkının olayda Murat Fırat ve Dudullu Organize Sanayi Bölgesi BaĢkanlığı için mülkiyet hakkı ile 

ilgisinin açık ve net bir Ģekilde ortaya konulması ve bunun da hukuki menfaatle iliĢkilendirilmesi 

gerektiği, kurum adına açılacak davalarda baĢka, Ģahsi davalarda baĢka menfaat koĢulunun aranacağı; 

dolayısıyla anılan koĢulu taĢımayan dilekçenin dava dilekçesi olarak kabulüne olanak bulunmadığı 

sonucuna varılmıĢtır. 

 Bu durumda; davacılar tarafından ayrı ayrı dava açılması için dava dilekçesinin reddi gerekir.  

 Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı yasanın 5. maddesi hükmüne uygun bulunmayan dava dilekçesinin 

anılan yasanın 15. maddesinin 1/d bendi uyarınca bu kararın bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde 

davacılar tarafından kendi nam ve hesaplarına ayrı ayrı dava açılmak üzere REDDĠNE”  
288

  Sancakdar, a.g.m., s. 247 
289

 Yüce, Türk Vergi Yargısı, a.g.e., s. 163 
290

  Yüce, Türk Vergi Yargısı,  a.g.e., s. 164 
291

  Sancakdar, a.g.e., s. 249 



248 

Kanunun iki nedenden birinin varlığı halinde birlikte dava açılabileceğini 

düzenlediği hususunu da vurgulamak gerekir. Zira bir olayda ilk koĢul olan hak ve 

menfaatlerde iĢtirak koĢulu var ise bu kez maddi sebebin aynı olması ya da hukuki sebebin 

aynı olması koĢullarından birinin varlığı yeterlidir. Bu nedenle Kanunun bu hükmünü hem 

maddi hem de hukuki sebebi aynı olan iĢlemler Ģeklinde anlamamak lazımdır.  

2. KANUN YOLU AġAMALARINDA YAPILAN ĠLK ĠNCELEME

Kanunyolu, davanın taraflarına tanınan bir hukuki yol olup, bununla yanlıĢ olduğu 

düĢünülen mahkeme kararlarının yeniden incelenmesi ve değiĢtirilmesi amacına yönelik 

üst mahkemelere yapılan baĢvuruları ifade etmektedir. Diğer bir anlatımla ilk derece 

mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlardaki hataların, usulsüzlüklerin ve bunlar gibi 

diğer hukuka aykırı hususların düzeltilmesi, bunların hukuka ve kanunlara uygunluğunun 

sağlanması amacıyla bir üst mahkemede incelenebilmesi için taraflara tanınan hukuki 

baĢvuru yollarına genel olarak kanun yolu denilmektedir
292

.

Mahkemelerin vermiĢ olduğu nihai kararlara karĢı davanın taraflarına tanınan kanun 

yolu yargılama hukukunda iki temel üzerine inĢa edilmiĢtir. Bunlardan biri “Olağan Kanun 

Yolları” iken diğer de “Olağanüstü Kanun Yolları”dır. 

2.1. KANUN YOLU BAŞVURULARI 

Mahkemeler tarafından verilen nihai kararların kesinleĢmesine engel olan kanun 

yolu baĢvurularına olağan kanun yolu denir. Mahkemenin nihai kararına karĢı olağan 

kanun yoluna baĢvurulması o kararın kesinleĢmesini durdurur. Kararın kesinleĢmesi ancak 

olağan kanun yolu baĢvurusuna süresinde içinde baĢvurulmaması ya da baĢvurulup da 

istediğin reddi halinde söz konusudur
293

. Bunlar 2577 sayılı Kanunda Ġtiraz (ĠYUK 45.

md.), Temyiz (ĠYUK 46-50. maddeleri arası) ve Karar Düzeltme (KD) (ĠYUK 54 ve 55. 

md.) olmak üzere üç Ģekilde düzenlenmiĢtir.  

Mahkemeler tarafından verilmiĢ nihai kararların kesinleĢmesinden sonra 

yapılabilen kanun yolu baĢvurularına ise olağan üstü kanun yolu baĢvuruları 

292
  Mehmet Yüce, Vergi Yargılama Hukuku, 3.b, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2013, s. 233 

293
  Gözübüyük, a.g.e. s. 540  
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denmektedir
294

. Bunlar da ĠYUK‟ta, Kanun Yararına Bozma (ĠYUK 51. md.) ve 

Yargılanmanın Yenilenmesi (ĠYUK 53. md.) Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Kanun yollarının mahiyetinden bahsetmek ileride ilk inceleme eksenli yapılacak 

analizlerde konuya belirlilik sağlaması bakımından faydalı olacaktır. Bu nedenle aĢağıda 

kısaca kanun yolu baĢvurularına kısaca değinilecektir.   

2.1.1. Olağan Kanun Yolları 

Yukarıda da ifade edildiği gibi idari yargı mercileri tarafından ilk derece 

mahkemesi sıfatıyla baktıkları davalarda verdikleri nihai kararlara karĢı kararın niteliğine 

ve türüne göre itiraz, temyiz ve karar düzeltme yoluna baĢvurulabilmektedir
295

. Bunlardan 

itiraz ve temyiz nihai karara karĢı, ĠYUK‟ta söz konusu karar için öngörülen üst mahkeme 

niteliğinde olan temyiz veya itiraz makamına yapılırken; karar düzeltme baĢvurusu temyiz 

veya itiraza konu kararı veren mahkemenin kendisine yapılmaktadır.  

Bu durumda olağan kanun yolu baĢvurularının iki aĢamalı bir baĢvuru sürecini 

kapsadığını söylemek mümkündür. Ġlk aĢama yerel mahkeme tarafından -ki bu vergi 

yargılamasında vergi mahkemesidir- verilen karara karĢı ya BĠM‟e itiraz edilecek ya da 

DanıĢtay‟a temyize gidilecektir. Bu kanun yolunun ilk aĢaması olup bu aĢamada ilk 

mahkeme kararının usul ve hukuka aykırı olduğu iddia olunmaktadır. Bu baĢvurunun reddi 

halinde bu kez ilgililer, bu karara karĢı da onbeĢ gün içerisinde baĢka bir olağan kanun 

yolu hakkına sahiptirler. Bu baĢvuru karar düzeltme baĢvurusu olup, bu baĢvuruya konu 

edilen ve Kanunda tahdiden belirlenen karar düzeltme sebeplerine dayandırılmakta ve 

temyiz ve itiraz yetkisi kullanan merciye yapılmaktadır.  

Ġdari yargı ve haliyle vergi yargısında, iki aĢamalı olan olağan kanun yolu aynı 

zamanda iki farklı Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bunlar itiraz ve temyiz baĢvurularıdır. 

2.1.1. 1. Ġtiraz 

Ġdari Yargılama Hukukunda, idare ve vergi mahkemeleri tarafından ĠYUK‟un 45. 

maddesinde
296

 sayılan hususlarda (heyetle olsa bile) ve tek hâkim tarafından verilen 

                                                           
294

  Gözübüyük, a.g.e., s. 541 
295

  Mehmet Batun, “Türk Vergi Yargısında Olağan Kanun Yolları I”, YaklaĢım, Y. 17, S. 202, Ekim 2009, s. 

124 
296

 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Ġtiraz” baĢlıklı 45. maddesi: “Ġdare ve vergi 

mahkemelerinin; 
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kararlara karĢı itiraz yolu öngörülmüĢtür.
297

 Bununla birlikte itiraza tabi olan kararların 

temyiz yolu aynı Kanunun 47. maddesi ile temyiz incelenmesine kapatılmıĢtır
298

.  

Konu vergi uyuĢmazlıkları özelinde ele alındığında, ĠYUK‟un 45. maddesinde sayılan 

uyuĢmazlıklar vergi mahkemesinin görevine iliĢkin konular değildir. Bu nedenle anılan 

hükmün vergi yargılamasındaki karĢılığı tek hâkim tarafına verilen nihai karalara karĢı 

baĢka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi vergi mahkemesinin yargı çevresinin 

bulunduğu yerdeki BĠM‟e itiraz edilebilmesi Ģeklinde olmaktadır. Ġtiraz baĢvurusu vergi 

mahkemesi kararının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde yapılmalıdır
299

. 

                                                                                                                                                                                
     a) Ġlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçme, not tespiti, kayıt, nakil, iliĢik kesme ve disiplin 

cezalarına iliĢkin iĢlemler ile yükseköğretim öğrencilerinin sınıf geçme ve notlarının tespitine iliĢkin 

iĢlemlerden, 

     b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının taĢra 

teĢkilâtındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, 

ikinci görev, vekaleten atama, görev ve unvan değiĢikliği içermeyen il içi naklen atama, görevden 

uzaklaĢtırma, yolluk, lojman ve izinlerine iliĢkin idari iĢlemlerden, 

     c) Kamu görevlilerine uyarma ve kınama cezası verilmesine iliĢkin iĢlemlerden, 

     d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının üyeleri hakkında verdiği mesleki faaliyeti sona 

erdirmeyen her türlü disiplin ve sınav iĢlemlerinden, 

     e) Asker ailelerine yardım ile ilgili iĢlemlerden, 

     f) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasından, 

     g) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluĢları tarafından sosyal yardım amacıyla 

bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan, 

     h) 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı TaĢınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 

Kanunun uygulanmasından, 

    ı) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasından, kaynaklanan 

uyuĢmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihaî kararlar ile tek hâkimle verilen nihaî kararlara, baĢka 

kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare 

mahkemesine itiraz edilebilir. 

     2. Ġdare ve vergi mahkemelerinin yukarıdaki fıkra uyarınca verdikleri nihai kararlara karĢı itiraz süresi, 

tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür. 

     3. Ġtiraz, temyizin Ģekil ve usullerine tabidir. 

     4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen 

bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara iliĢkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi 

yanlıĢlıkların düzeltilmesi mümkün ise iĢin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve 

tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen 

kararlara karĢı yapılan itirazı haklı bulduğu veya davaya görevsiz hakim tarafından bakılmıĢ olması 

hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir, bölge idare mahkemesinin bu kararları 

kesindir. 

     5. Bölge idare mahkemesinin kararları kesindir; temyiz yoluna baĢvurulamaz. 

     6. Ġtiraza konu edilen kararı veren ya da karara katılan hakim, aynı davanın itiraz yoluyla bölge idare 

mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.”     
297

  Vecdi Karanfil, “Ġdari Yargıda Verilen Kararlara KarĢı BaĢvuru Yolları -1”, Maliye ve Sigorta 

Yorumları, Y. 21, S. 485, 1 Nisan 2007, s. 100 
298

  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Temyiz Edilemeyecek Kararlar” baĢlıklı 47. maddesi; “ 

Ġdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilemez.” 
299

  Batun, “Türk Vergi Yargısında Olağan Kanun Yolları I”, a.g.m., s.127 
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Ġtiraz baĢvurusunun hukuki niteliği ile ilgili olarak ise, doktrinde bir uygulama birliği 

bulunmamaktadır.  Ġtiraz yolunu temyiz yolu olduğunu savunanlar olduğu gibi istinafa da 

benzetenler bulunmaktadır. Ġtiraz üzerine BĠM, ilk derece mahkemesinin kararının maddi 

ve hukuki noktalardan ele alıp yeniden incelemesi ve hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın 

yeni olaylara ve delillere dayandırabilmesi bakımından istinafa benzemekle birlikte; 

verdiği kararları kesin olması, DanıĢtay nezdinde temyizi yasal olarak mümkün olmaması 

ve temyiz yolunun Ģekil ve usullerine tabi olması ise itiraz istinaftan uzaklaĢtırıp bir tür 

temyiz yoluna yaklaĢtırmaktadır
300

. 

 Ġtiraz baĢvurusunun temyiz baĢvurusundan en temel farkı ise, itiraz mercinin önüne 

gelen uyuĢmazlıkta sadece ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın ĠYUK 49 

maddesinde
301

 düzenlenen inceleme konuları ile sınırlı bir yetki kullanmamasıdır. Ġtiraz 

merci BĠM, temyiz yetkisinin yanında ilk incelemeden üzerine verilen kararlar müstesna 

olmak Ģartıyla iĢin esası hakkında yerel mahkemenin kullandığı yargılama yetkisine de 

haizdir. Buna göre ĠYUK‟un 45/4. maddesinde yer alan “Bölge idare mahkemesi evrak 

üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeter görürse 

veya itiraz sadece hukuki noktalara iliĢkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi 

yanlıĢlıkların düzeltilmesi mümkün ise iĢin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli 

inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir.” hüküm uyarınca 

bir uyuĢmazlıkta iĢin esas hakkında son kararı BĠM vermektedir. Bu nedenle doktrinde 

itiraz yolunun ne temyiz ne de istinaf niteliğinde olmayıp kendine has bir idari yargı 

kurumu olduğu da ifade edilmektedir.
302

  

 Bu çerçevede, itiraz sürecinin sonunda BĠM ya ilk derece vergi mahkemesinin 

kararını onayacak ya da bozacaktır. Kararın onanması halinde Bölge Ġdare Mahkemesi 

ĠYUK‟un 49. maddesinde düzenlenen inceleme konuları ekseninde kararın usule ve 

hukuka uygun olduğuna hükmetmektedir. Ancak kararın bozulması halinde iki hukuki 

                                                           
300

  Yüce, Vergi Yargılama Hukuku, a.g.e.,  s. 234. Ayrıca idari yargılama hukukunda istinafın gerekliliği 

noktasında bkz. Ali Çelikkaya - Ġlyas ÇeliktaĢ, “Ġdari Yargılama Süreci ve Ġstinaf Mahkemeleri”, Lebib 

Yalkın Mevzuat Dergisi, S.1, Ocak 2004, ss. 164-167  
301

  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Kararın Bozulması” baĢlıklı 49. maddesinin ilgili 1. fıkrası: 

 1. “Temyiz incelemesi sonunda DanıĢtay: 

    a) Görev ve yetki dıĢında bir iĢe bakılmıĢ olması, 

     b) Hukuka aykırı karar verilmesi, 

     c) Usul hükümlerine uyulmamıĢ olunması, 

     Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar” 
302

  Bu yönde tespitler için bkz. Yüce, Vergi Yargılama Hukuku, a.g.e., s. 234 
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sonuç ortaya çıkmaktadır. Karar Ģayet ĠYUK‟un 14 ve 15. maddelerine göre ilk 

incelemeden verilmiĢ bir kara ise bozma kararı verilerek dava dosyası yeniden karar 

verilmek üzere ilgili ilk derece mahkemesine gönderilmektedir. Ancak bozma kararı maddi 

hukuka ve olayın esasına iliĢkin bir konuda ise bu kez BĠM ilk önce kararı bozmakta ve 

daha sonra da aynı kararda iĢin esası hakkında kendisi karar vermektedir. Örneğin sonucu 

“ret” olan bir kararın itiraz aĢamasında esastan “kabul” kararı verilmesi gerekçesine dayalı 

olarak bozulması üzerine BĠM‟in hüküm fıkrası Ģu Ģekilde olmaktadır: “Açıklanan 

nedenlerle itirazın kabulüne, … Vergi Mahkemesinin Tek Hâkimince verilen … gün ve … 

sayılı kararının bozulmasına, davanın kabulüne, …” 

 Son olarak ĠYUK‟un 15/4. maddesi uyarınca tek hâkim tarafından verilen idari 

yargının görevli ve yetkili olduğu konularda verilen görev ve yetki ret karaları, dilekçe ret 

kararları ve hasım düzeltmeye iliĢkin kararlara itiraz edilemez. 

2.1.1.2. Temyiz 

Genel anlamda temyiz, hüküm mahkemelerinden verilen kararların usul ve kanuna 

uygun olup olmadığının üst mahkeme tarafından incelenmesini sağlayan bir kanun 

yoludur
303

. Ġdari Yargılama Hukukunda ilk derece veya hüküm mahkemesi olan idare ve 

vergi mahkemeleri ile DanıĢtay‟ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalara karĢı 

ĠYUK‟un 46.maddesi uyarınca temyiz yoluna baĢvurulabilmektedir
304

. 

Temyiz kurumunu, Vergi Yargılama Hukukuna özgü olarak ifade etmek gerekirse, 

ilk derece vergi yargısı mercileri tarafından kurul halinde verilen usuli veya esastan nihai, 

kesinleĢmemiĢ kararlara karĢı, kararların hukuka uygunluk denetiminin sağlanması 

amacıyla denetim mahkemesine yapılan bir kanun yolu baĢvurusudur.
305

 DanıĢtay‟ın vergi 

ile ilgili görevli olan Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Dairelerinin ilk derece 

mahkemesi sıfatıyla baktıkları davalara karĢı da yine DanıĢtay‟a ancak DanıĢtay Vergi 

Dava Daireleri Kurulu‟na temyiz yoluna baĢvurulmaktadır. Ayrıca ilk derece mahkemesi 

kararının DanıĢtay ilgili tarafından temyizen incelenip bozulması üzerine Ģayet mahkeme 
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  Yenice - Esin,  a.g.e., s. 721 
304

  2577 sayılı Kanunun “Temyiz” baĢlıklı 46. maddesi: “DanıĢtay dava daireleri ile idare ve vergi 

mahkemelerinin nihai kararları, baĢka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi DanıĢtayda temyiz 

edilebilir. 

     2. Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, DanıĢtay dava daireleri ile idare ve vergi 

mahkemelerinin nihai kararlarına karĢı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde DanıĢtayda temyiz yoluna 

baĢvurulabilir.” 
305

  Karakoç, a.g.e., s. 206 
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ilk kararında ısrar ederse ve bu ısrar kararı da temyize konu edilirse bu temyiz incelemesini 

DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulu yapmaktadır
306

.  

Temyiz baĢvurusu temyize konu kararının ilgilisine tebliğinden itibaren otuz gün 

içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde temyiz hakkı kaybedilmiĢ olacaktır. Ancak taraflardan 

birinin kararı süresinde temyiz etmesi üzerine, temyiz eden tarafın temyiz dilekçesi 

kendisine tebliğ edilmesi üzerine otuz günlük cevap verme süresi içerisinde sunacağı 

dilekçe ile kararı temyiz edebilme imkânı bulunmaktadır (ĠYUK 48/3. md).  

Temyiz baĢvuruları tıpkı itiraz baĢvurularında olduğu gibi ilgili mercisine 

gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye yapılmaktadır. Bu dilekçeler doğrudan 

DanıĢtay‟a verilmesi halinde temyiz makamı, dava dosyasını ilgili mahkemeye gönderir. 

Mahkeme gerekli usuli iĢlemleri yaptıktan sonra dosyayı DanıĢtay‟a gönderir.
307

 

Ġdari Yargılama Hukuku ve haliyle Vergi Yargılama Hukukunda her nihai karar 

aleyhine temyiz yoluna baĢvurulamamaktadır. ĠYUK‟un “Temyiz Edilemeyecek Kararlar” 

baĢlıklı 47. maddesine yer alan “Ġdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan 

kararları temyiz edilemez.” Hükmü nedeniyle anılan kararlara karĢı; ĠYUK‟un 15/4  

maddesi uyarınca da heyet/kurul halinde verilen idari yargının göreve ve yetkiye iliĢkin 

verilen görev ve yetki ret kararları, dilekçe ret kararları ile hasım düzeltme karalarına karĢı 

temyiz yoluna baĢvurulamamaktadır. 

Temyiz incelemesi ĠYUK‟un 48. maddesine uygun Ģekilde yapılmıĢ temyiz 

baĢvurusu ile baĢlamaktadır. Buna göre temyiz yoluna baĢvuran ilgilinin anılan yasa 

hükmünde yer alan koĢulları sağlamıĢ olması gerekmektedir.  

Temyiz incelemesi,  ĠYUK‟un 49. maddesine göre yapılmaktadır.  Buna göre ilk 

olarak görev ve yetki dıĢında bir konuda karar verilmiĢ olması ki adliye mahkemelerinden 

ayrı bir idari rejimi benimsemiĢ bir yargı düzeni için bu inceleme gereklidir ve kamu 

düzenine iliĢkindir. Ġkinci olarak da hukuka aykırı karar verilmiĢ olması. Üçüncü ve son 

olarak usul hükümlerine uyulmamıĢ olmasından ötürü incelenen karar 

bozulabilmektedir
308

. 
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  Mehmet Batun, “Türk Vergi Yargısından Olağan Kanun Yolları II”, YaklaĢım, Y. 17, S. 203, Kasım 

2009, s. 176 
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  Batun, “Türk Vergi Yargısından Olağan Kanun Yolları II”,  a.g.m., s. 177 
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  Batun, “Türk Vergi Yargısından Olağan Kanun Yolları II”,  a.g.m., ss. 177-179 
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 Bozma üzerine hüküm mahkemesi ya ilk kararında ısrar edecek ya da bozma 

kararına uyarak yeniden karar verecektir. Dikkat edilirse DanıĢtay‟ın yada daha doğru bir 

ifadeyle temyiz mercinin kararı veren mahkeme yerine geçerek hüküm tesis etmesi 

mümkün değildir. Temyiz merci sadece üç husustan kararı inceler bu hususlardan birine 

aykırı gördüğü kararı bozar. Ġncelemesi ve yetkisi bununla sınırlıdır. Ancak ĠYUK‟un 49/2. 

maddesinde DanıĢtay‟a Temyiz incelenmesi sonunda karardaki maddi yanlıĢlıkların 

düzeltilmesi mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verebilme imkânı 

tanınmıĢtır. Böylece sehven yapılan maddi yanlıĢlıkların temyiz makamınca giderilmesi, 

yargılamanın uzamaması ve adaletin bir an önce tecelli etmesi istenmiĢtir
309

. 

2.1.1.3. Karar Düzeltme 

Olağan kanun ollarında bir diğeri de karar düzeltmedir. Kararın düzeltilmesi yolu 

ile belli bir süre (onbeĢ gün) içinde ve yasada belirtilen nedenlerden dolayı nihai olarak 

verilmiĢ bir yargı kararının yeniden gözden geçirilmesi ve muhtemel sakatlıkların 

önlenmesi sağlanır
310

.  

Karar düzeltme ile DanıĢtay Dava Daireleri ile Ġdari veya Dava Daireleri 

Kurullarının temyiz makamı olarak verdikleri kararlar ile Bölge Ġdare Mahkemelerinin 

                                                           
309

  Ancak yeri gelmiĢken uygulamada yargılamanın yasallığı ilkesi hilafına geliĢen bir uygulamadan 

bahsetmemek olmaz. Uygulamada yargılamanın yasallığı ilkesi hilafına DanıĢtay içtihatları geliĢtirilen 

“gerekçeli onama” ya da “değiĢik gerekçe ile onama” kararı verilmektedir. Bu karar ile DanıĢtay, temyiz 

yetkisi kullandığı bir incelemede mahkeme kararının gerekçesine katılmamakla birlikte kendisi baĢka bir 

gerekçe ile aynı sonuca ulaĢmaktadır. Bu takdirde yargılamanın uzamasını önlemek maksadıyla kararı 

bozmak yerine kararı değiĢik gerekçe ile onamaktadır. Ancak bize göre bu karar yargılamanın yasallığı 

ilkesine aykırıdır. Zira temyiz makamı olarak DanıĢtay‟ın yetkileri ve vereceği kararlar Kanunda 

gösterilmiĢtir. Bunların haricinde karar verebilmesi yasal düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Ayrıca 

gerekçeli onama kararı, kararı temyiz incelemesine tabi tutulan ilk derece mahkemesinin uhdesinde 

bulunan hüküm mahkemesi olgusu ile çatıĢmakta ve hatta mahkemenin kullandığı yargılama yetkisinin ve 

dolayısıyla da yasalarla düzenlenmiĢ ısrar hakkının engellemesi anlamına gelmektedir. Zira Mahkemenin 

kararı, esasen gerekçesinin bir sonucudur. Gerekçenin değiĢtirilmesi ise bize göre kararın değiĢtirilmesi 

anlamına gelmektedir. Bununla birlikte karar onanarak kapatıldığı için de Mahkemenin ilk gerekçesinde 

ısrar etme hakkı kalmamaktadır. 

 Örneğin Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından zaman aĢımı nedeniyle verilen 28.03.2011 gün ve 

E:2010/2253 K:2011/983 sayılı kabul kararı DanıĢtay Dördüncü Dairesi tarafından yine zamanaĢımı 

gerekçesi ile 29.04.2013 gün ve E:2011/7631 K:2013/2900 sayılı kararla gerekçeli onanmıĢtır. Ġlk derece 

Mahkemesinin kararında yer alan bazı saptama ve gerekçelere katılmayan DanıĢtay kararı mahkemenin 

ısrar hakkını elinden alacak Ģekilde kararı gerekçeli onamıĢtır. Bize göre görev ve yetki içinde usule ve 

hukuka uygun bulunan kararın temyiz mercisi tarafından onanması gerekmekteyken kararın gerekçesinde 

yer alan bazı hususlara katılınmadığı gerekçesi ile ve sonuçta da aynı sebepten (ikisi de zamanaĢımına 

dayalı) iptal kararı verilmesi yargılamanın yasallığı ilkesi ile bağdaĢmadığı gibi temyiz incelemesinin 

sınırlarının da dıĢına çıkılması anlamına gelmektedir. Bu konun teorik düzeyde analizi için bkz. Emre 

Akbulut, “Yargılamanın Yasallığı ve DanıĢtay‟ca Verilen „DeğiĢik Gerekçe Ġle Onama‟ Kararları”, Ġdare 

Hukuku ve Ġlimleri Dergisi, C.15, S.1, 2012, ss. 233-259 
310

  Gözübüyük - Tan, a.g.e., s. 1069 
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itiraz üzerine verdikleri kararlar bir defaya mahsus olmak üzere, yasada gösterilen süre 

içinde ve yine yasada belirtilen nedenlere dayalı olarak temyize (veya itiraza) iliĢkin 

kararının yeniden gözden geçirilmesi ve yapılmıĢ sakatlıklar varsa bunların düzeltilmesi 

amacı güdülmektedir
311

. 

ĠYUK‟un 54/1. Maddesine göre karar düzeltme kararının tebliğinden itibaren 15 

gün içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde bu haktan yararlanma olanağı kalmamaktadır
312

. 

Karar düzeltme sebepleri ise yine aynı Kanun hükmünde aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır. 

Buna göre:  

- Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karĢılanmamıĢ 

olması, 

- Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması, 

- Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması, 

- Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya 

çıkmıĢ olması hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir. 

DanıĢtay dava daireleri ve Ġdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları ile 

bölge idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar 

(ĠYUK 54/2.md.).  

 Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiĢ olan daire, kurul ve bölge idare 

mahkemesince incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hâkimliği yapanlar, aynı 

konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar (ĠYUK 54/3.md.). 

Karar düzeltme talepleri davanın tarafları tarafından, kararı veren mahkemeye, 

DanıĢtaya veya ĠYUK‟un 4. maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme 

veya DanıĢtayca karĢı tarafa tebliğ edilir. Otuz gün içinde karĢı taraf cevap verebilir. 

Cevap verilmezse bu sürenin sonunda dosyanın karar düzeltme aĢaması tekemmül etmiĢ 

olur ve dosya istem hakkında karar verilmek üzere ilgili merciye gönderilir
313

.  
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  Cem Tekin, “Vergi Yargısında Kararın Düzeltilmesi”, Vergi Sorunları, Y.26, S.181, Ekim 2003, s. 76.  

Gözübüyük - Tan, a.g.e., s. 1070 
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  Vecdi Karanfil, “Ġdari Yargıda Verilen Kararlara KarĢı BaĢvuru Yolları -5”, Maliye ve Sigorta 

Yorumları,  Y. 21, S. 489, 1 Haziran 2007, ss. 130-131 
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  Yüce, Vergi Yargılama Hukuku, a.g.e., s. 245 
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2.1.2. Olağanüstü Kanun Yolları 

Ġdari Yargılama Hukuku ve onun içinde yer alan Vergi Yargılama Hukukunda 

kesinleĢmiĢ nihai mahkeme kararlarına karĢı Kanunda belirlenen süre ve koĢullarda 

baĢvurulabilen üst makam inceleme taleplerine olağanüstü kanun yolu baĢvurusu denildiği 

yukarıda ifade edilmiĢti. Bu baĢvuruların olağanüstü olarak ifade edilmesinin sebebi ilk 

derece mahkemesince verilen kararın temyiz ya da itiraz aĢamasından geçmeden veya 

geçerek kesinleĢmiĢ olmasından ötürüdür. Zira kesinleĢmiĢ mahkeme kararı (muhkem 

kaziye) hukuk âleminde sonuçlar, hak ve yükümlülükler doğuran ilamlardır. Ancak hayatın 

olağan akıĢı içinde oluĢabilecek bazı durumlarda kesinleĢmiĢ mahkeme kararlarının dahi 

yeniden incelenmesi gerekebilmektedir. ĠĢte bu gibi durumlar düĢünülerek Ġdari ve Vergi 

Yargılama Hukukunda olağanüstü kanun yolu baĢvurularına yer verilmiĢtir. Bunlar: Kanun 

Yararına Bozma ve Yargılanmanın Yenilenmesidir.  

2.1.2.1. Kanun Yararına Bozma 

Kanun Yararına Bozma veya Kanun Yararına Temyiz, DanıĢtay BaĢsavcısının ilk 

derece mahkemelerinin temyiz edilmemiĢ ve kesinleĢmiĢ kararlarını doğrudan veya ilgili 

Bakanlığın göstereceği lüzum üzerine, DanıĢtay ilgili dairesinde temyiz etmesidir
314

. Diğer 

bir anlatımla kanun yararına bozma, yargılama sürecinde oluĢturulan kanun yolu denetimi 

ile ilk derece mahkemelerinin kararlarının hukuka uygunluk denetimine tabi tutulması 

suretiyle yargı kararlarında oluĢan hukuka aykırılıkların giderilmesi ve kararın hukuk 

düzeninde yaratmıĢ olduğu bozulmaların onarılması sağlanmıĢ olmaktadır. Ancak Ģu ya da 

bu Ģekilde kanun yolu baĢvurularının kullanılmamıĢ veya kullanılamamıĢ olması nedeniyle 

Ģekli anlamda kesinleĢen kararın hukuk düzeninde meydan getirdiği bozulmayı gidermek 

için düzenlenmiĢ bir müessesedir
315

. 

Nitekim ĠYUK‟un 51/1. maddesine göre bölge idare mahkemesi kararları, idare ve 

vergi mahkemesi karaları ve DanıĢtay tarafından ilk derece mahkemesi olarak verilip de 

temyiz incelemesinden geçmeden kesinleĢmiĢ kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki 

hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya 

kendiliğinden BaĢsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilmektedir. Temyiz isteği 

yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulmaktadır. Bu bozma kararı, daha 

önce kesinleĢmiĢ olan mahkeme veya DanıĢtay kararının hukuki sonuçlarını 
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  R. Cengiz Derdiman, Ġdari Yargının Genel Esasları, Aktüel Yayınları, Bursa, 2004, s. 263 
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  Karakoç, a.g.e., s. 216 
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kaldırmamaktadır (ĠYUK 51/2. md.). Yani kiĢinin lehine sonuçlanmıĢ ise karar, kanun 

yararına bozma ile aleyhine bir durum oluĢmamaktadır. Ancak kararın bozulması ile 

hukuka aykırı bir karar emsal olma niteliği ile birlikte hukuk âleminden kaldırılmıĢ 

olmaktadır. Bu kararın hukuk âleminden kaldırıldığını duyurmak maksadıyla da bozma 

kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır (ĠYUK 51/3. 

md.).  

2.1.2.2. Yargılanmanın Yenilenmesi  

Kesin hükme bağlanmıĢ olan bir davada yeniden karar verilemeyeceği iliĢkin 

kuralın en önemli istisnalarından biri de yargılanmanın yenilenmesidir. Buna göre genel 

olarak yargılama hukukunda, yargılanmanın yenilenmesi, bazı ağır yargılama hatalarından 

ve noksanlarından dolayı, maddi anlamda kesin hükmün bertaraf edilmesini ve daha önce 

kesin hükme bağlanmıĢ olan bir dava hakkında yeniden yargılama ve inceleme yapılmasını 

sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur
316

. 

Ġdari ve Vergi Yargılama Hukukunda, yargılanmanın yenilenmesi DanıĢtay‟ın 

bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kesin hüküm halini alan kararlarına karĢı 

ĠYUK‟un 53. maddesinde belirtilen sebepler dolayısıyla yapılan olağanüstü bir kanun 

yoludur
317

. Bir kararın yargılanmanın yenilenmesine konu edilebilmesi için o kararın ilk 

derece mahkemesi sıfatıyla verilen bir karar olması gerekmektedir. Yoksa DanıĢtay ve 

Bölge Ġdare Mahkemeleri tarafından verilen temyiz/itiraz istemi ret onama kararları 

yargılanmanın yenilenmesine konu edilememektedirler
318

. Yargılanmanın yenilenmesi 

sebepleri ĠYUK‟un 53. maddesinde sayılarak gösterilmiĢtir. Bunlar:  

a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın 

eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın 

verilmesinden sonra ele geçirilmiĢ olması, 

b) Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiĢ veya 

sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuĢ veya 

sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiĢ olup da, yargılamanın 

                                                           
316

  Kuru – Arslan -Yılmaz, a.g.e., s. 629 
317

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 1012 
318

  Cem Tekin, “Vergi Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi Müessesesi”, Vergi Sorunları, Y. 28, S. 204, 

Eylül 2005, s. 57 
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yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamıĢ 

olması, 

c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleĢen bir 

mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması, 

d) BilirkiĢinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme 

kararıyla belirlenmesi, 

e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmıĢ 

olması, 

f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp 

karara bağlanmıĢ bulunması, 

g) Çekinmeye mecbur olan baĢkan, üye veya hakimin katılmasıyla 

karar verilmiĢ olması, 

h) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen 

karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak 

yokken, aynı mahkeme yahut baĢka bir mahkeme tarafından önceki ilamın 

hükmüne aykırı bir karar verilmiĢ bulunması, 

i) Hükmün, Ġnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 

SözleĢmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesinin kesinleĢmiĢ kararıyla tespit edilmiĢ olması; 

Hallerinden birinin bulunması halinde yargılanmanın yenilenmesi talebi esas kararı 

veren mahkemeden istenebilmektedir.
319

 Yargılanmanın yenilenmesi „h‟ bendinde yazılan 

sebepten ötürü on yıl, „i‟ bendinde yazılan sebepten ötürü bir yıl, diğer hallerde ise altmıĢ 

gün içinde istenmelidir. 

Yargılanmanın yenilenmesine iliĢkin talebin haklı bulunması halinde davaya 

yeniden bakılır. Bu durumda ya hükmün tamamı ya da bir kısmı değiĢtirilir. Yeni verilen 

                                                           
319

  Yargılanmanın yenilenmesi hususunda Ģu noktaya dikkat çekmek faydalı olacaktır.  Kanun ifadesine göre 

yargılanmanın yenilenmesine iliĢkin talepleri kanun metninde açıkça ifade edildiği üzere esas kararı veren 

mahkeme tarafından karĢılanmaktadır. Ancak daha önce itiraz konusu anlatılırken ifade edildiği üzere 

Bölge idare mahkemeleri, iĢin esasına girip karar verme yetkisine sahip olduklarından (ĠYUK 45/4), bölge 

idare mahkemesi tarafından iĢin esasına girilmek suretiyle bozma kararı verildikten sonra kurulan hüküm 

o uyuĢmazlığa iliĢkin son esas karar olduğundan; bize göre  itiraz kabul edilip esastan verilen kararlara 

karĢı yargılanmanın yenilenmesi talepleri bölge idare mahkemesine yapılmalıdır. Zira yargılanmanın 

yenilenmesi istenen karar ilk derece mahkemesinin kararı değildir. Bu karar itiraz mercinin kararıdır.  
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karar o uyuĢmazlığa iliĢkin geçeli karardır söz konusu uyuĢmazlık en son yargılanmanın 

yenilenmesi üzerine verilen karar ile sonuçlandırılır son karar ve eski kararın yerini alır
320

.  

Son olarak, yargılanmanın yenilenmesi talepleri ilk dava baĢvurusu gibi 

Mahkemelerin esasın kaydedilmekte ve taleplere iliĢkin verilen ret ya da kabul kararları da 

davanın niteliğine göre temyiz ve/veya itiraza tabi karalardır
321

.  

2.1.3. Kanun Yolu BaĢvuruları Ve “Ġlk Ġnceleme” 

2.1.3.1. Genel Olarak 

Kanun yolun baĢvuruları uyuĢmazlığın niteliğine ve kararın türüne göre farklılık 

gösterdiği gibi baĢvuru zamanına göre de bazı farklılıklar gösterebilmektedir. Bu 

kapsamda her kanun yolu için baĢvurusu için bir kısım özel usul kuralları ve özellikle de 

süreler öngörülmüĢtür
322

.  

Bu farklılıklar, kanun yoluna baĢvuran kiĢiler tarafından elbette dikkate alınması 

gereken hususlardır. Ancak Kanun mahkemeleri de kanun yolu baĢvurularının usulüne 

göre yapılıp yapılmadığını denetleme noktasında görevlendirmiĢtir. ĠYUK‟un baĢta 45, 46, 

48, 51, 53, 54 ve 55. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde mahkemeler kanun 

yolu baĢvurularının Kanunda belirtilen usule ve sürelere göre yapılıp yapılmadığını 

incelemekte ve denetlemektedirler.  Bu inceleme kanun yolu baĢvurularının olağan veya 

olağanüstü nitelikle olmasına ve ĠYUK‟ta veya özel Kanunlarda belirlenen özel usul ve 

sürelere göre yapılıp yapılmadığına iliĢkin olmaktadır. Bu nedenle çalıĢmanın bu kısmında 

mahkemece verilen nihai kararlara karĢı yapılan kanun yolu baĢvuruları üzerine 

mahkemeler tarafından yapılan inceleme ele alınacaktır. 

Bununla beraber ifade etmek gerekir ki hem olağan hem de olağanüstü kanun yolu 

baĢvuruları üzerine yapılan inceleme, teknik olarak 2577 sayılı Kanunun 14. maddesinde 

düzenlenen ilk inceleme değildir. Ancak burada ilgili mahkemeler, kanun yolu 

baĢvurusunun esasına girmeden, baĢvurunun belirli koĢulları içerip içermediğini 

denetlediklerinden bu incelemeye de uygulamada “ilk inceleme” denilmektedir. Bu 

                                                           
320

  Benzer saptamalar için bkz. Karakoç, a.g.e., s.221 
321

  Yargılamanın yenilenmesinde mahkemelerce izlenecek usu hakkında bkz. Vecdi Karanfil, “Ġdari Yargıda 

Verilen Kararlara KarĢı BaĢvuru Yolları -4”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 21,  S. 488, 15 Mayıs 

2007, ss. 98-99 
322

  ÇoĢkun - Karyağdı, a.g.e., s. 491 
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nedenle biz de uygulamada bir tür ilk inceleme diye ifade edilen bu hususu çalıĢmamızın 

bu kısmında incelemeyi uygun gördük.  

Kanun yolu baĢvurularında ilk inceleme, ĠYUK‟un “Temyiz Dilekçesi” baĢlıklı 48 

maddesine göre yapılmaktadır
323

. Zira diğer kanun yolu baĢvurularının düzenlendiği ilgili 

maddeler, ĠYUK‟un 48. maddesine gönderme yapmaktadır.  Ġtiraz baĢvurusu, ĠYUK‟un 

45/3. maddesinde yer alan “Ġtiraz, temyizin Ģekil ve usullerine tabidir” hükmü uyarınca; 

karar düzeltme baĢvuruları yine aynı Kanunun 55/5 maddesinde yer alan “53, 54 ve bu 

madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın yenilenmesinde ve kararın 

düzeltilmesinde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.” hükmü uyarınca söz konusu 48. 

maddede belirlenen usul ve koĢullara göre incelenmektedir
324

. Kanun yararına bozma ise 

                                                           
323

  “Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 48. maddesi: 

  “1. Temyiz istemleri DanıĢtay BaĢkanlığına hitaben yazılmıĢ dilekçeler ile yapılır. 

     2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiĢ ise 

eksikliklerin onbeĢ gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren DanıĢtay veya mahkemece ilgiliye 

tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına DanıĢtay 

veya mahkemece karar verilir. 

     3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, DanıĢtaya veya 4 üncü maddede belirtilen 

mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya DanıĢtayca karĢı tarafa tebliğ edilir. KarĢı taraf tebliğ 

tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiĢ olsa bile 

düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine 

geçer. 

     4. Kararı veren DanıĢtay veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra 

dosyayı dizi listesine bağlı olarak, DanıĢtaya veya kurula gönderir. 

     5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karĢı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile 

birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere kararı veren mahkemece 

DanıĢtay BaĢkanlığına, DanıĢtayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece 

konusuna göre Ġdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna gönderilir. DanıĢtayda görevli daire 

veya kurul tarafından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire 

veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir. 

     6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiĢ olması halinde kararı 

veren; mahkeme veya DanıĢtay daire baĢkanı tarafından verilecek onbeĢ günlük süre içerisinde 

tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiĢ sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. 

Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak 

davaya bakan DanıĢtay dairesi, kararın temyiz edilmemiĢ sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre 

geçtikten sonra yapılması halinde de kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan 

DanıĢtay dairesi, temyiz isteminin reddine karar verir. Mahkemenin veya DanıĢtay dairesinin bu 

kararları ile bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına iliĢkin 

kararlarına karĢı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna baĢvurulabilir. 

     7. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiĢ olduğu, dilekçenin 3 üncü madde 

esaslarına göre düzenlenmediği ve temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususlarının dosyanın 

gönderildiği DanıĢtayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması hallerinde de 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü 

edilen kararlar daire ve kurulca verilir.” 
324

  Durum bu olmakla birlikte kimi zaman uygulamada farklı kararlara da rastlamak mümkündür. Örneğin 

DanıĢtay Dördüncü Dairesince verilen 14.03.2011 gün ve E:2011/1234 K:2011/1037 sayılı kararda, kanun 

yolu incelemesi temyiz Ģeklinde DanıĢtay tarafından yapılmıĢ dosyalarda, Karar Düzeltmeye iliĢkin ĠYUK 

48. maddesinde düzenlenen usuli kararların ancak DanıĢtay tarafından verileceğine hükmedilmiĢtir. 

Ancak bizim de katıldığımız ve dayanağını ĠYUK 55/5. maddesinden alan görüĢe göre,  karar düzeltme 

baĢvurularına iliĢkin ĠYUK 48. maddesi kapsamında verilecek kararların mahkemeler tarafından da 
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yukarıda da ifade edildiği üzere DanıĢtay BaĢsavcılığı tarafından yürütülen bir süreç 

olmakla böyle bir incelemeye tabi değildir. Keza yargılanmanın yenilenmesi, olağan üstü 

bir kanun yolu olsa da yeniden yargılanmaya iliĢkin bir talep olduğundan bu baĢvuru da 

yine ĠYUK‟un 48. maddesinde düzenlenen usullere göre bir inceleme yapılmamaktadır. 

Aslında yargılanmanın yenilenmesine iliĢkin dosyalar da zaten ilk inceleme yapılmıĢ 

olduğundan yani yargılamanın bu aĢaması geçilmiĢ ve esasa iliĢkin bir karar verildiğinden 

ilk baĢvuru niteliğinde olan talep 14. maddesi kapsamında da incelenememektedir. Ancak 

yargılanmanın yenilenmesine iliĢkin talebin açık ve net bir Ģekilde ve hangi dosyada ve 

hangi karar için (ya da kararın hangi kısmı için) istendiğinin ortaya konulması 

gerekmektedir. Bu nedenle bu dosyalarda ĠYUK‟un 3. madde incelemesi belirttiğimiz 

nedenle sınırlı kalmak kaydıyla yapılmaktadır.  

Biz de çalıĢmamızda, uygulamada geçerli olan bu durumu gözeterek ve tekrardan 

sakınmak için kanun yolu baĢvurusunun türüne göre değil; kanun yolu baĢvurularında 

yapılan incelemenin konularını sınıflandırma yaparak analiz etmeye çalıĢacağız. Diğer bir 

anlatımla kanun yolu baĢvurusu ister itiraz ister temyiz ister de karar düzeltme baĢvurusu 

olsun incelemenin özü aynı olduğundan bu öze iliĢkin bir inceleme yapılacaktır. 

Kanun yolu baĢvurularından olağanüstü yollar olan kanun yararına bozma ve 

yargılanmanın yenilenmesine iliĢkin ayrıksı durumlar bir yana bırakılırsa itiraz, temyiz ve 

karar düzeltme baĢvurularında; taleplere iliĢkin dilekçeler, ĠYUK‟un 48/2. maddesinde 

düzenlendiği Ģekliyle aynı Kanunun 3. maddesine uygun olup olmadıkları yönünden, 48/6. 

maddesinin 1. cümlesinde yer alan ifadeyle harçlar yönünden, aynı hükmün 3. cümlesinde 

ise süre yönünden incelenmektedir.  

2.1.3.2. Kanun Yolu Başvurusunun İdari Yargılama Usulü Kanununun 3. 

Maddesine Uygun Olup Olmadığı 

Ġdari Yargılama ve haliyle Vergi Yargılama Hukukunda, ilk derece mahkemesi 

(veya Hâkimi) tarafından karar verildikten sonra davanın taraflarından kararın aleyhine 

olması durumunun bir hukuka aykırılık oluĢturduğunu düĢünüyorsa, kararın niteliğine göre 

itiraz ya da temyiz yoluna baĢvurabilme imkânına sahiptir. Aynı Ģekilde itiraz ya da temyiz 

merci tarafından baĢvuruları reddolunan ilgililer de bu kararların düzeltilmesi için ikincil 

bir olağan kanun yolu baĢvuru yapabilmesi olanaklıdır. Ancak bu baĢvuruların ĠYUK‟un 

                                                                                                                                                                                
verilebilmektedir. Nitekim DanıĢtay Yedinci Dairesinin 08.06.2004 gün ve E:2002/1464 K:2004/1604 

sayılı kararı bu yöndedir. 
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48/2. maddesine göre ĠYUK‟un 3. maddesine uygun bir Ģekilde düzenlenmiĢ bir dilekçe ile 

yapılması gerekmektedir
325

. 

Bu gereklilik ĠYUK‟un 48/2. maddesinde yer alan “Temyiz dilekçelerinin 3 üncü 

madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir,” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu Kanun 

hükmünün özgülendiği amaç esasında idari yargı dava formunun oturtulması olarak ifade 

edilebilir. Yani idari yargılamada ve haliyle vergi yargısında dava ve Kanun yolu baĢvur 

dilekçelerinin asgari hangi unsurları ihtiva edeceklerinin belirli olması ve böylece 

belirsizlikten kaynaklanan gecikmelerin önüne geçilmesi amaçlanmıĢtır. 

Ġtiraz, temyiz ve karar düzeltme baĢvurularının ĠYUK‟un 3. maddesine uygun 

olması hususu, aynı zamanda mahkeme safahatında gösterilen hususların bir nevi kontrolü 

olmasının yanı sıra, kanun yolu baĢvurusunda konu edilen kararın da açık ve net bir Ģekilde 

ortaya konulması gerekliliğini de yansıtmaktadır. Buna göre itiraz, temyiz ve karar 

düzeltme dilekçeleri görevli mahkemeye hitaplı hazırlanmalıdır. Dilekçelerde dava 

dilekçesinde de bulunması gereken tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad 

ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kiĢilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası, davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, davaya konu olan idari iĢlemin 

yazılı bildirim tarihi; vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 

cezalarına iliĢkin davalarla tam yargı davalarında uyuĢmazlık konusu miktar; vergi 

davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ 

edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilmelidir. 

Bunların yanı sıra itiraza/temyize/karar düzeltmeye konu edilen karara ait bilgiler de 

dilekçede yer almalıdır
326

. 

ĠYUK‟un 3. maddesinde yer alan ve çalıĢmanın önceki kısmında etraflı bir Ģekilde 

analiz edilmeye çalıĢılan Ģekle müessir hususların kanun yolu baĢvuru dilekçesinde yer 

almaması nedeniyle ĠYUK‟un 48/2. maddesine göre “eksikliğin tamamlattırılması”, 

uygulamadaki adıyla “itiraz/temyiz/karar düzeltme dilekçe ret” kararı verilmektedir. ġayet 

bu süre içerisinde belirtilen noksanlık tamamlanmamıĢ ise bu kez “Temyiz Ġsteminde 

BulunulmamıĢ Sayılmasına” kararı verilmektedir. Temyiz isteminde bulunulmamıĢ 

sayılmasına kararının ilk derece mahkemesi ve ilk derece yetkisi kullanan DanıĢtay Dairesi 

tarafından verilmesi halinde bu kararlara karĢı DanıĢtay veya DanıĢtay (ilgili) Dava 

                                                           
325

  Yenice - Esin, a.g.e., ss. 725-726 
326

  ÇoĢkun - Karyağdı, a.g.e., ss. 507-508 
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Daireleri Kurulu‟na yedi gün içinde temyiz yoluna baĢvurulabilmektedir. Kanun yolu 

baĢvurusu talebini incelmeye yetkili merci tarafında bu kararın verilmesi halinde ise bu 

temyiz imkânı söz konusu değildir.  

2.1.3.3. Kanunyolu Başvurusunun Yasal Süreleri İçerisinde Kanunda Belirtilen 

Yerlere Sunulup Sunulmadığı 

Kanun yolu baĢvurularında ilk derece yetkisi kullanan DanıĢtay ve ilk derece 

mahkemeleri tarafından yapılan baĢka bir inceleme ise baĢvurunun, Kanunda o baĢvuru 

için öngörülen sürede yapılıp yapılmadığı hususudur. 

ĠYUK‟un 45/2. maddesine göre itiraz süresi, esasa iliĢkin nihai mahkeme kararının 

tebliğinden itibaren otuz gündür. Aynı Ģekilde ĠYUK‟un 46/2. maddesine göre özel 

Kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla temyiz süresi de ilk derece 

mahkemesinin nihai kararının tebliğinden itibaren otuz gündür. Karar düzeltme 

baĢvurusunun ise ĠYUK‟un 54/1. maddesine göre DanıĢtay Dava Daireleri ve Ġdari veya 

Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare 

mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararların tebliğ tarihini izleyen onbeĢ gün içinde 

yapılması gerekmektedir. 

Ġdari yargılama ve doğal olarak Vergi Yargılama Hukukunda, ĠYUK‟un 48/6. 

maddesinde yer alan “Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde de kararı 

veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan DanıĢtay dairesi, temyiz 

isteminin reddine karar verir.” hüküm çerçevesinde, kararı veren mahkeme veya kanun 

yolu baĢvurusunda talebi incelemeye yetkili merci baĢvurusunun süresinde yapılıp 

yapılmadığı hususunu incelemekle görevlidir. 

Kanun yolu baĢvurularına iliĢkin süreler, tıpkı dava açma süresi gibi hak düĢürücü 

niteliktedir. Süresinden sonra yapılan kanun yolu baĢvuruları incelenmemektedir
327

. Ancak 

ĠYUK‟un 48/3. maddesi uyarınca taraflardan biri tarafından temyiz ve/veya itiraza konu 

edilen karara karĢı, yasal otuz günlük cevap verme süresi içinde, daha önce yasal süresi 

içinde kullanılmayan temyiz ve/veya itiraz hakkı, söz konusu cevap dilekçesiyle birlikte 

davanın diğer tarafınca da kullanılabilme imkânı bulunmaktadır
328

. Fakat aynı durum karar 

                                                           
327

  Vecdi Karanfil, “Ġdari Yargıda Verilen Kararlara KarĢı BaĢvuru Yolları -2”, Maliye ve Sigorta 

Yorumları, Y. 21, S. 486, 15 Nisan 2007, s. 105  
328

  Nitekim DanıĢtay Yedinci Dairesinin 30.01.2001 gün ve E:2000/1280 K:2001/267 sayılı kararı bu 

yöndedir. Ayrıca bu noktada Ģu hususa da değinmek faydalı olacaktır. Zira uygulamada “karĢılıklı 
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düzeltme baĢvurularında söz konusu değildir. Yani karar düzeltme talebini yasal onbeĢ 

günlük süre içinde kullanmayan taraf, karĢı tarafın savunmasına vereceği cevap dilekçesi 

karar düzeltme talebinde bulunma olanağına, Kanunda bu yönde bir düzenleme 

olmadığından sahip değildir
329

. 

Bu baĢlık altında bir noktaya da vurgu yapmak gerekir ki o da özel Kanunlarda 

düzenlenen temyiz (itiraz) süresi hususudur. Vergi Yargılama Hukukunda, özel temyiz 

süresi cari mevzuatımıza göre bir tek 213 Sayılı VUK‟un mükerrer 49/3. maddesinde yer 

alan ve arsa metre kare birim değerlerinin belirlenmesine iliĢkin takdir komisyonu 

kararların iptali için açılan davalarda verilen nihai kararlara karĢı yapılacak temyiz 

baĢvurularının on beĢ günlük özel süreye tabi olmasıdır.  Kanuna göre “Vergi 

mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeĢ gün içinde DanıĢtay'a baĢvurulabilir.” 

Buna göre arsa metre kare birim değerlerinin tespitine iliĢkin kararlar için sadece 

DanıĢtay‟a temyiz yolu öngörülmüĢ ve bu temyiz süresi de onbeĢ gün ile de 

sınırlandırılmıĢtır. Bu kararlara karĢı itiraz söz konusu değildir. Bununla beraber vergi 

yargısında bu tür uyuĢmazlıkların temyiz süresi özel düzenlemeden ötürü onbeĢ gündür. 

Temyiz incelemesi yapılırken bu husus ilgili merciler tarafından gözetilmektedir.  

Son olarak süresinde yapılmadığı anlaĢılan kanun yolu baĢvurularında kararı veren 

ilk derece mahkemesi (bu ilk derece yetkisi kullanan DanıĢtay da olabilir) ya da talebi 

incelemekle yetkili merci tarafından temyiz isteminin reddine karar verilmektedir. Bu 

karara uygulamada “Temyiz Süre Ret” kararı denilmektedir. Bu kararın ilk derece 

mahkemeleri ve ilk derece yetkisi kullanan DanıĢtay Dairesi tarafından verilmesi halinde, 

bu kararlara karĢı DanıĢtay veya DanıĢtay (ilgili) Dava Daireleri Kurulu‟na yedi gün içinde 

temyiz yoluna baĢvurulabilmektedir. Temyiz/itiraz/karar düzeltme süre ret kararının, kanun 

yolu baĢvurusunu esastan çözmeye yetkili merci tarafından verilmesi halinde ise böyle bir 

temyiz imkânı yasada düzenlenmemiĢtir. 

                                                                                                                                                                                
temyiz/itiraz” veya “taraflar temyizi/itiraz” diye ifade edilen durumlarda; bir tarafın süresinden sonra 

verdiği temyiz/itiraz dilekçesi diğer tarafından süresinde verilmiĢ temyiz dilekçesi nedeniyle süresinde 

kabul edilebilir midir, sorunu ortaya çıkabilmektedir. Yani Kanun tarafların re‟sen yaptıkları temyiz veya 

itiraz baĢvurularına değil,  bunlara verilecek cevaplara özgü yeni bir temyiz/itiraz süresi ihdas ettiği 

yorumundan hareketle, ilk baĢvuruya göre süreyi kaçıran tarafın baĢvurusunun süresinde kabul edilememe 

ihtimali vardır. Bu nedenle bize göre, kararın ilk tebliğinden itibaren süresinden sonra temyiz ya da itiraz 

dilekçesi sunan  ilgilisi tarafından, hak kaybını önlemek adına,  karĢı tarafın temyiz/itiraz dilekçesinin 

kendisine tebliğinden itibaren otuz günlük cevap süresince hazırlayacağı cevap dilekçesinde yeniden 

temyiz/itiraz isteminde bulunmalıdır.   
329

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 937. DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 

30.01.2001 gün ve E:2000/1280 K:2001/267 sayılı kararı. 
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2.1.3.4. Kanun Yolu Başvurusu İçin Gerekli Harç Ve Giderlerinin Ödenip 

Ödenmediğinin İncelenmesi 

Genel olarak yargılama hukukunun en temel prensiplerinden birisi de harç sorunu 

çözülemeden yargılamanın yapılamayacağı ilkesidir
330

. Bu durumun davanın ilk aĢaması 

için geçerli olduğu kadar kanun yolu incelemesi için de geçerlidir. Bu nedenle ĠYUK‟un 

48/6. maddesinde bu husus Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir:  “Temyiz dilekçesi verilirken gerekli 

harç ve giderlerin tamamının ödenmemiĢ olması halinde kararı veren; mahkeme veya 

DanıĢtay daire baĢkanı tarafından verilecek onbeĢ günlük süre içerisinde tamamlanması, 

aksi halde temyizden vazgeçilmiĢ sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. 

Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme, ilk derece 

mahkemesi olarak davaya bakan DanıĢtay dairesi, kararın temyiz edilmemiĢ sayılmasına 

karar verir.”  

Bu düzenleme ĠYUK‟un 6/4. maddesinin Kanun yolu baĢvurusuna yansıtılmıĢ 

halidir.
331

 Kanun koyucu yargılamaya iliĢkin giderlerin peĢin olarak ödenmesini ve 

sonunda da haksız çıkan üzerinde bırakılmasını bir yöntem olarak benimsemiĢtir. Bu 

yöntemin yargı mercileri eliyle kontrol edilmesi ise anılan hükümler vasıtasıyla 

yapılmaktadır. Burada da yine ilk derece mahkemesi veya ilk derece yetkisi ile karar 

vermiĢ olan DanıĢtay Dairesi veya kanun yolu baĢvurusunu sonuçlandırmaya yetkili ve 

görevli merci tarafından bu iĢlemler yapılabilmektedir. Yani ilgilisine bir yazı yazılarak 

eksik olan harç ve diğer yargılama giderleri tamamlattırılmaya çalıĢılmaktadır. 

                                                           
330

  Nitekim DanıĢtay Yedinci Dairesinin 17.12.2013 gün ve E:2009/5713 K:2010/7257 sayılı kararı ile harç 

sorunu çözülemeden yapılan yargılamada verilen hüküm bozulmuĢtur. Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: “492 

sayılı Harçlar Kanununun 32'nci maddesinde, yargı iĢlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe 

müteakip iĢlemlerin yapılamayacağı; "Kısımlar Arasında MüĢterek Hükümler" baĢlıklı Onuncu Kısmında 

yer alan 127'nci maddesinde ise, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peĢin olarak 

ödenmeden harca konu iĢlemin yapılamayacağı hükümlerine yer verildiğinden, davaya bakılabilmesi ve 

yargı iĢlemlerinin yürütülebilmesi için harcın alınması zorunlu bulunmaktadır.  

 Bu bakımdan; davada, davacı Banka vekili tarafından, 5411 sayılı Kanunun 140'ncı maddesi hükmü 

uyarınca harçtan muaf olunduğu ileri sürülerek baĢvurma harcı ve vekâletname suret harcı ödenmeksizin 

dava açılmıĢ ise de; Mahkemece, davacıdan harç alınmaksızın, yargılama iĢlemlerinin tekemmülü 

suretiyle karar verilmiĢ olmasında, yukarıda yer verilen hükümlere uyarlık görülmemiĢtir.  

 Bu nedenle, temyiz isteminin kabulüne ve mahkeme kararının bozulmasına;…” 
331

  Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Dilekçe Üzerine Uygulanacak ĠĢlem” baĢlıklı 6. maddesinin 4. fıkrası: 

“Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava 

açılmıĢ olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire 

baĢkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme baĢkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ 

olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı Ģekilde bir daha tekrarlanır. 

Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamıĢ sayılmasına karar 

verilir ve davacıya tebliğ olunur.” 
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Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta onbeĢ gün içinde harç ve posta 

giderlerinin ödenmesi hususunun, ĠYUK‟un 6/4. maddesindeki gibi iki değil, bir defaya 

mahsus olarak ilgilisinden istenecek olmasıdır.  

Bir diğer nokta ise Ģayet tek seferlik tebliğe rağmen eksik yargılama giderleri 

tamamlanmamıĢ ise, temyiz/itiraz/karar düzeltme isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına 

değil, “Temyiz (Ġtiraz, Karar Düzeltme) EdilmemiĢ Sayılmasına” kararının verilecek 

olmasıdır. Bu durum, yargılamanın ilk aĢamasına özgü ve ilk açılıĢ formuna uygun olarak, 

ĠYUK‟un 6/4. maddesinde “davanın açılmamıĢ sayılması” Ģeklinde ifade edilmiĢtir
332

. 

 

                                                           
332

  Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Cem Tekin, “Vergi Yargısında Davanın AçılmamıĢ Sayılacağı 

Durumlar”, Vergi Sorunları, Y. 24, S. 185, ġubat 2004, ss. 62-67 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ĠLK ĠNCELEME ÜZERĠNE VERĠLEN KARARLAR VE BUNLARIN 

HUKUKĠ NĠTELĠKLERĠ 

 

1. YARGILAMA ĠġLEMĠ OLARAK KARAR VE KARAR TÜRLERĠ 

Karar, hukuk literatüründe en genel anlamıyla, birden çok kiĢinin kendilerine oy 

hakkı veren bir hukuksal iliĢki içinde, bu hakkı kullanarak yaptıkları anlaĢma; hüküm, 

ölçü, derece olarak ifade edilmektedir
1
. Karar kavramı yasal, idari (icrai) ve yargısal 

süreçlere iliĢkin sonuç odaklı bir kavramdır. Bir sürecin son aĢamasını ve vardığı sunucu 

ifade etmektedir. Yargılama hukukunda da karar kavramı çok önemli bir iĢlev görmektedir. 

Bu noktada yargılama görevi ifa eden Mahkemeler ve diğer yargı mercileri, bu 

faaliyetlerinden ötürü çeĢitli iĢlemler yapmaktadırlar. Bu iĢlemler yargılama hukukunda 

“karar” kavramı ile ifade edilmektedir. Yargılamaya iliĢkin kararlar ise iki temel grupta 

incelenmektedir. Bunlar ara kararlar ile nihai kararlardır
2
. 

Ara kararlar, yargılamaya son vermeyen, bilakis onu yürütmeye ilerletmeye 

yarayan kararlardır. Hâkim yargılama süresince birden fazla sayı ve türde ara kararı 

verebilir. Bütün bu kararların ortak niteliği, hâkimin ara kararı ile davadan elini çekmeyip, 

davaya devam etmesidir
3
. Örneğin bir Ġdari Yargılama Hukukunda verilen görevlilik 

kararı, bağlantı kararı, uyuĢmazlığın çözümü için verilen bilgi ve belgeye istemeye yönelik 

kararlar bir arar karardır. Ara kararlar, davayı sona erdirmediği için yalnız baĢına 

kanunyoluna taĢınamazlar; ancak asıl hüküm (karar) ile birlikte bu mümkündür. Fakat 

kanunlarda bazı ara kararlar için itiraz yolu kabul edilmiĢtir
4
. Ġdari yargı koluna özgü 

olarak 2577 sayılı Kanunda, bağlantısızlık kararı, idari yargı düzenin görevli olduğuna 

iliĢkin görevlilik kararı, yürütmenin durdurulması kararı gibi kararla, ara kararı 

mahiyetinde olmakla birlikte bunlara karĢı özel itiraz yolları düzenlenmiĢtir. 

Nihai karar ise, yargılamaya son veren ve hâkimin davadan elini çekmesi 

sonucunu doğuran kararlara denir. Mahkemelerce verilen yetkisizlik kararı, görevsizlik 

                                                           
1
  Yılmaz, a.g.e., s. 388 ve ġafak, a.g.e., s. 262 

2
  Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 2,  4.b, Sevinç Matbaası, Ankara, 1980, s. 2052 

3
  Kuru, a.g.e.,, C.2, s.2053 

4
  Ramazan Çağlayan, Ġdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, 3.b., Asil Yayın Dağıtım, 

Ankara, 2004, s. 26 
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kararı, esas hakkında karar verilmesine gerek bulunmadığına iliĢkin kararlar,  yargılama 

hukukunda verilen baĢlıca nihai kararlardır
5
. Hâkim nihai karar ile davadan elini çeker, 

verdiği karardan dönemez ve değiĢtiremez. Ara kararların aksine nihai kararlara karĢı kural 

olarak kanun yolları açıktır. Nihai kararlar da kendi içinde üç temel baĢlık altında 

incelenmektedirler. Bunlardan ilki esasa iliĢkin nihai kararlar (hükümler), ikincisi usule 

iliĢkin nihai kararlar, üçüncü ve sonuncu olara da davanın konusuz kalması sonucu verilen 

nihai kararlardır
6
.
 

i. Esasa ilişkin nihai kararlar (hükümler): Hükümler, davayı esastan 

çözümleyen, taraflar arasındaki uyuĢmazlığı sona erdiren, istem hakkında bir çözüm sunan 

nihai kararlardır. Hükümle birlikte taraflar arasındaki uyuĢmazlık sona erer ve karar 

kesinleĢince aynı dava tekrar açılamaz. Örneğin bir tam yargı davasında verilen Ģu kadar 

liranın davacıya ödenmesine iliĢkin karar bir hükümdür
7
. Aynı Ģekilde hukuka aykırılığı 

saptanan idari bir iĢlemin iptaline karar verilmesi de yine bir hükümdür. 

ii. Usule ilişkin nihai kararlar: Usule iliĢkin kararlar ile de yargılama sona 

erer ve davaya bakmakta olan hâkim, o davadan elini çeker. Ancak bu kararlar ile taraflar 

arasındaki uyuĢmazlık (dava) çözümlenmiĢ olmaz. Usule iliĢkin nihai kararlarla dava 

sonucu (talep sonucu) hakkında bir karar verilmez. Bu kararlar ile usule iliĢkin sorunlar 

karara bağlanır
8
.  

iii. Davanın konusuz kalması halinde verilen nihai kararlar: Bazı hallerde 

dava devam ederken, dava konusuz kalabilir. Bu durumlarda davanın esası hakkında 

yargılama yapılmasına ve hüküm verilmesine gerek kalmaz. Yargı merci tarafından dava 

esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına kararı verilir
9
. 

Hukuk Yargılama modelinden esinlenerek tanzim edilen Ġdari ve haliyle Vergi 

Yargılama Hukukunda da adları farklı olsa da yukarıda ifade edilen türlerde kararlar 

verilerek uyuĢmazlıklar çözümlenmeye çalıĢılmaktadır. Ancak bu kararlar idari 

yargılamaya iliĢkin özel hususlar gözetilerek ve bu özellikler esas alınarak verilmektedir
10

. 

                                                           
5
  Kuru - Arslan - Yılmaz, a.g.e., s. 418; Kuru, a.g.e., C. 2, s.2058 

6
  Kuru, a.g.e., C. 2, s.2058 

7
  Çağlayan, a.g.e., s. 26 

8
  Kuru, a.g.e., C. 2, s.2066; Kuru - Arslan - Yılmaz, a.g.e., s. 419 

9
   Çağlayan, a.g.e., s. 26 

10
   Ġdari yargılamada kararların verilme biçim ve kararında bulunması gereken hususlar 2577 sayılı Kanunun 

22 ve 25. maddeleri arasında düzenlenmiĢtir. Ayrıca konu hakkında bkz. Harun Hakan BaĢ, “Ġdari 
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Ġdari yargılamanın en temel özelliklerinden olan ilk inceleme süreci de verilmesi muhtemel 

birçok kararı ihtiva etmektedir. ġimdi sırasıyla ilk inceleme üzerine verilmesi muhtemel 

kararları ve bunların hukuki niteliklerini incelemeye çalıĢacağız. Ancak incelememiz 

çalıĢma konumuz gereği sadece Vergi Mahkemeleri tarafından verilen ilk inceleme 

kararları ekseninde olacaktır.  

 

2. MAHKEME SAFHASINDA VERĠLEN ĠLK ĠNCELEME 

KARARLARI 

Daha önceki bölümde açıklandığı üzere idari yargıda ve doğal olarak vergi 

yargısında ilk inceleme hem mahkeme hem de kanun yolu aĢamasında yapılmaktadır. 

Mahkeme safhasında yapılan ilk inceleme üzerine verilecek kararlar 2577 sayılı ĠYUK‟un 

“Ġlk Ġnceleme Üzerine Verilecek Karar” baĢlıklı 15. maddesinde belirtilmiĢtir
11

.  

                                                                                                                                                                                
Yargıda Dava Dosyalarının Ġncelenmesindeki Genel Prosedüre BakıĢ”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 

18, S. 426, 15 Ekim 2004, ss. 106-107.     
11

  2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 15. Maddesi: “DanıĢtay veya idare ve vergi mahkemelerince 

yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin; 

 a) 3/a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idari 

yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya 

yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine, 

 b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine, 

 c) 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlıĢ hasım gösterilerek açılması halinde, dava 

dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, 

 d) 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun Ģekilde yeniden düzenlenmek 

veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı hallerde, ehliyetli olan Ģahsın avukat olmayan 

vekili tarafından dava açılmıĢ ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere 

dilekçelerin reddine, 

 e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, Karar verilir. 

 2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, DanıĢtaya veya ilgili mahkemeye baĢvurma tarihi, merciine 

baĢvurma tarihi olarak kabul edilir. 

 3. Dilekçelerin 3 üncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni dilekçeler için ayrıca 

harç alınmaz. 

 4. Ġlk inceleme üzerine DanıĢtay veya mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idari 

yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine iliĢkin kararlarla, 1/c 

bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve 1/d bendindeki dilekçe red kararları dıĢında, kararın düzeltilmesi 

veya temyiz yoluna; tek hakim kararına karĢı ise itiraz yoluna baĢvurulabilir. 

 5. 1 inci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı 

yanlıĢlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir.” 

  Ġlk inceleme üzerine verilen kararlar için ayrıca bkz. Cem Tekin, “Ġdari Yargı Organları Tarafından 

Verilen Kararlardan Temyiz Konusu Edilemeyecek Olanlar”, YaklaĢım, Yıl 13, Sayı 153, Eylül 2005, s. 

236;  Akın Gencer ġentürk, “Vergi Yargısında Verilen Kararlar ve Kavramlar Üzerine… (Kabul/Ret-

Onama/Bozma…), Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 87, 2011 Mart , s. 312-313; Turan Yıldırım, 

a.g.e., s., 420-422. 
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Bunun yanında aynı Kanunun “Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak 

ĠĢlem” baĢlıklı 43. maddesi ile “Merci Tayini” baĢlıklı 44. maddesinde de ilk inceleme 

üzerine verilecek kararlar düzenlenmiĢtir. Bu baĢlık altında, ikinci bölümde incelenen ilk 

inceleme konuları üzerine verilen kararlar incelenip bunların hukuki nitelikleri tartıĢılmaya 

çalıĢılacaktır. 

GÖREVE İLİŞKİN VERİLEN KARARLAR VE HUKUKİ 2.1. 
NİTELİKLERİ 

2.1.1. Genel Olarak 

Vergi Mahkemeleri önlerine gelen uyuĢmazlıklarının esasını incelemeden 2577 

sayılı Kanunun 14/3. maddesinde belirtilen unsurlar yönünden incelenmektedir. Bu 

incelemede Kanun amir hükmü gereği sırasıyla yapılmaktadır. Ġlk incelemenin ilk sırası ise 

göreve iliĢkin incelemedir
12

. Bu nedenle vergi mahkemeleri sunulan dilekçeleri, davanın

idari yargı düzenine açılması gereken bir dava olup olmadığı ve idari yargı düzeni içinde 

kalmakla beraber özel olarak kendi görevine girip girmediğine karar verecektir. Bu 

kararların idari yargılama usulünde oluĢum ve yansımaları kararın türüne göre değiĢiklik 

arz etmektedir.  

Vergi uyuĢmazlığına iliĢkin bir dava dilekçesinin ilk incelemesini yapan vergi 

mahkemesi, dilekçeye konu edilen davanın konusunun, genel anlamda idari yargı düzenine 

ait olmasının yanı sıra özel olarak da kendi görev alanı içinde kaldığına karar verirse, bunu 

bir tutanakla sabitleyip dosya üzerinde baĢka bir iĢlem yapmaksızın, diğer ilk inceleme 

konuları açısından da sorun yoksa Ģayet, dava dosyasının tekemmül için 2577 sayılı 

Kanunun 16. maddesinde belirtilen tebligat ve cevap verme sürecini baĢlatır
13

.

Ancak yapılan ilk incelemede vergi mahkemesi kendini görevli görmeyebilir. Bu 

takdirde mahkemenin kendisini hangi kapsamda görevli görmediği önem kazanmaktadır. 

Mahkeme dava konusu edilen iĢlem ya da istemin, ait olduğu idari yargı düzenin dıĢında 

12
 Celal IĢıklar‟a göre, yetki ve görev birbirlerinin ikizi gibi olduklarından ayrılmazlar. Ġlk incelenecek 

konuların baĢında ve birlikte yer alırlar. Fakat usul hukuku açısından birbirinden ayrı ve özel anlamları 

vardır. Dolayısıyla gerek Kanundaki söz diziminde yetkinin görevden sonra gelmesi, gerekse yer 

yönünden yetkinin konuya göre belirlenmesi karĢısında görev meselesi yetkiye göre öncelikli olarak ele 

alınmaktadır. Celal IĢıklar, “Ġdari Yargılamada ilk Ġncelemenin Sıra, Düzen ve Usulü”, Türkiye Adalet 

Akademisi Dergisi, C. 1, Y. 2, Sayı: 6, Temmuz 2011, s. 84. Biz de çalıĢmamızda bu düsturu 

benimsedik. 
13

 Battal Doğan, “Vergi Yargısı”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 112, Y. 1998/Ocak, s. 108-109. Harun Hakan 

BaĢ,  “Ġdari Yargıda Savunma Verilmesi ve Dosyaların Tekemmülü Prosedürüne BakıĢ”, Maliye ve 

Sigorta Yorumları, Y. 19, S. 455-456, 1-15 Ocak 2006, s. 62. 
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olduğu gerekçesine dayalı olarak görevli olmadığını düĢünürse farklı; davanın konusunun 

kendi yargı düzeni içinde olmakla birlikte kendisinin ĠYUK ve/veya diğer kanunlarla 

tanımlı özel görevleri içinde bulunmadığı gerekçesine dayalı olarak görevli olmadığını 

düĢünürse farklı kararlar verecektir. Bu aĢamada sırasıyla bu kararlar incelenecektir. 

2.1.2. Görev Ret-Adli Yargı Kararı (Görevsizlik Kararı) 

Vergi Mahkemesi, önüne gelen bir uyuĢmazlığın kendi yargı düzenine ait 

olmadığını düĢünürse, davanın görev yönünden reddine karar verecektir
14

. Bu karar, 

uygulamada “görev ret-adli yargı” kararı olarak ifade edilmektedir. Doğurduğu sonuç 

itibari ile bu kararlara “görevsizlik” kararı da denilmektedir. Kural olarak ilk inceleme 

aĢaması olmakla beraber ĠYUK‟un 14/6. maddesi uyarınca davanın her aĢamasında 

verilebilecek bir karardır. 

Uygulama bu Ģekilde olmakla birlikte ĠYUK‟un 15/1-a maddesinde, idari 

mahkemenin görevsizlik nedeniyle davanın “reddine” karar verileceği ifade edilmiĢtir. 

                                                           
14

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen görev ret adli yargı kararının ilgili kısmı Ģöyledir: “Dava 

dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, davacı Bankanın, kredi borçlusu Ģahsın kredi borçlarının 

teminatını teĢkil etmek üzere Banka adına ipotekli taĢınmazın, Ġcra Müdürlüğünce 3. kiĢiye satıĢı 

nedeniyle ihtirazi kayıtla ödenen 65.142,00.-TL icra tahsil harcının iadesi amacıyla yapılan baĢvurunun 

reddine dair iĢlemin iptali istemiyle dava açıldığı anlaĢılmıĢtır.  

 Bu durumda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun “Kanunun ġümulü” baĢlıklı 1. maddesinde, bu kanun 

hükümlerinin ikinci maddede yazılı olanlar dıĢında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel 

idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanacağı belirtilmiĢ, 2576 sayılı 

Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin KuruluĢu ve Görevleri Hakkında 

Kanunun “Vergi Mahkemelerinin Görevleri” baĢlıklı 6. maddesinde, Vergi Mahkemelerinin genel 

bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve 

bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliĢkin davalarla, bu konularla ilgili olarak 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına iliĢkin davaları ve diğer kanunlarla 

verilen iĢleri çözümleyeceği hükmüne yer verilmiĢ ise de; Ġcra Müdürlüğü tarafından yürütülen takip 

sonucu tahsil harcı alınması iĢleminin kanuna aykırılığı iddiasının Ģikayet yolu ile icra Mahkemesinde 

çözümleneceği; Mahkemenin incelemeyi, söz konusu icra dosyası üzerinde yaparak, anılan iĢlemin 

Kanuna uygun olup olmadığı hususunda karar vereceği kuĢkusuzdur. Adli yargılamanın bir parçasını 

oluĢturan bu uyuĢmazlığın, Ġcra Müdürlüğünün tesis ettiği bir iĢlemden kaynaklandığı gözetildiğinde, bu 

iĢlemin yasaya uygun olup olmadığının adli yargı yerince çözümlenmesinin gerektiği sonucuna 

varılmıĢtır.  

 Dolayısıyla, dava konusu iĢlemin Vergi Mahkemesinin görevine giren vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümler ile bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliĢkin bulunmadığı gibi idare mahkemesinin görevine 

giren iptal veya tam yargı davasına konu bir iĢlem ile ilk derecede DanıĢtayca çözümlenecek bir iĢlemde 

olmadığı, özel hukuk iliĢkisinden doğan ve adli yargının konusuna giren bir iĢlem olduğu anlaĢılmaktadır. 

 Açıklanan nedenlerle davanın 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a. maddesi hükmü 

uyarınca görev yönünden reddine, aĢağıda dökümü yapılan 30,40 TL yargılama giderinin davacı üzerinde 

bırakılmasına, davacıdan 18,40 TL maktu karar harcı alınmasına, 19/10/2011 tarihinde oybirliğiyle  

karar verildi.” Bu karar DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 21.03.2013 gün ve E:2012/1073 K:2013/2397 

sayılı kararı ile onanmıĢtır. Ayrıca bkz. Harun Hakan BaĢ, “Ġdari Yargı Yelerinde görev Alanı 

Belirlenmesi, Aynı ve Farklı Yerlerin Görevli Olması Durumu”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 18,  S. 

427, 1 Kasım 2004, ss.73-74  
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Tabiidir ki buradaki ret kararı davanın esasına müessir bir ret kararı değildir. Bilakis usule 

iliĢkin ve mahkemenin kendi yargı düzenini ilgilendirmeyen bir uyuĢmazlık hakkında karar 

verememe iradesini ortaya koymaktadır. Bu nedenle dayanılan gerekçe müracaat edilen 

yargı düzenin görevsizliği olduğundan Kanun metninde “davanın reddine” kararı 

verileceği ifade edilmiĢ ise de, mahkemeler genelde kararın yanlıĢ değerlendirilmesinin 

önü geçmek amacıyla yani pratik bir amaç gözeterek “reddine” ifadesinin önüne görev 

yönünden ifadesini eklemektedirler
15

.  

Dolayısıyla görevli olmadığını düĢünen vergi mahkemesinin “davanın reddine” 

hüküm kurması yasal olarak istenen asgari koĢul olarak yeterlidir. Ancak mahkemelerin 

görev yönünden reddine Ģeklinde ihdas ettiği söz konusu karar, uygulamada davanın 

esastan reddi gibi algılanma ihtimalini ortadan kaldırması bakımından önemlidir. 

2.1.2.1. Görev Ret-Adli Yargı (Görevsizlik) Kararının Hukuki Niteliği 

Adli yargı düzenin görevli olduğundan bahisle ilk inceleme aĢamasında ya da 

ĠYUK 14/6. maddesi kapsamında her aĢamada verilen görev ret kararı, aynı zamanda idari 

yargı düzenin o uyuĢmazlık hakkında verdiği nihai karardır. Dolayısıyla bu karar tipik bir 

usule iliĢkin nihai karardır.  

Karar nihai olduğu için temyize (veya Tek Hâkim dosyası ise itiraza) tabidir. Yani 

vergi mahkemesine dava açan bir kiĢiye, davanın adli yargı düzeni içinde çözümlenmesi 

gereken bir uyuĢmazlığa ait olduğu gerekçesine dayalı olarak bir ret kararı (görev ret adli –

adli yargı kararı) tebliğ edildiği, takdirde, kiĢi isterse mahkemem kararında gösterilen 

görevli yargı düzeni içinde davasını açabilir ya da mahkemenin vardığı hukuki sonucun 

hatalı olduğu, dolayısıyla söz konusu uyuĢmazlığın idari yargı düzenine iliĢkin olduğunu 

düĢünüyorsa, karara karĢı kanun yolu (temyiz/itiraz) baĢvurusu yapabilir.
16

 Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta vergi mahkemesince verilen görev ret-adli yargı kararının temyiz 

ya da itiraz baĢvurusunda, uyuĢmazlığın görüm ve çözümünde görevli mahkemenin vergi 

mahkemesi olduğu iddiasının yanı sıra görevli yargı düzenin idari yargı kolu olduğu iddiası 

da temyiz/itiraz sebebi olarak ileri sürülebilecektir. Zira temyiz/itiraz baĢvurusunu 

                                                           
15

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 28.10.2011 gün ve E:2011/1048 K:2011/3704 sayılı kararında,  

 “…iĢbu davada görevli yargı kolunun adli yargının olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 Açıklanan nedenlerle; davanın 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a. maddesi hükmü 

uyarınca görev yönünden reddine, …”  
16

  BaĢ, “Ġdari Yargı Yerlerinde Görev Alanı Belirlemesi, Aynı ve Farklı Yargı Düzenlerinin Görevli Olması 

Durumu” a.g.m., s. 74 
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inceleyen merci, vergi mahkemesince verilen görev ret adli yargı kararını onayabileceği 

gibi vergi mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle bozması da mümkündür
17

. 

UyuĢmazlık vergi mahkemesinin özel görevine girmese de idari yargı düzenin genel 

                                                           
17

  DanıĢtay Üçüncü Dairesi tarafından verilen 06.10.2009 gün ve E:2007/3996 K:2009/2901 sayılı 

kararında, bir mükellef hakkındaki ihtiyati haciz kararının Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı kararı ile Vergi Dairesi tarafından konulduğu ancak daha sonra anılan merci 

tarafından bu kararın kaldırılmasına ve bunun davalı vergi idaresine bildirilmesine karĢın; haczi 

kaldırmayan idare aleyhine açılan davayı adli yargı görevlidir diye görev yönünden reddeden Gaziantep 

Vergi Mahkemesinin 25.05.2007 gün ve E:2007/544 K:2007/520 sayılı kararını, davanın konusunu 

mahkeme kararına uyulmamasından kaynaklı tazminat talebi değil, davacının mal varlığına konulan haciz 

nedeniyle uğranılan zararın tazmini olduğu gerekçesine dayalı olarak bozmuĢtur. 

 BaĢka bir uyuĢmazlıkta DanıĢtay Dördüncü Dairesi 13.02.2013 gün ve E:2010/4816 K:2013/657 sayılı 

kararı ile; Ordu Vergi Mahkemesince ... ġirketinin vergi borçlarının tahsili için davacı bankaya rehinli 

olan aracın, davalı idarece haczedilip satılması üzerine, satıĢ bedelinden davacı bankaya pay 

ayrılamayacağı ve satıĢ bedelinin 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca dağıtıma tabi 

tutulacağına iliĢkin … tarih ve … sayılı iĢlemin iptali istemiyle açılan davayı; uyuĢmazlığın çözümünde 

adli yargı görevlidir diye görev yönünden reddeden Ordu Vergi Mahkemesinin 03.04.2008 günlü ve 

E:2008/86, K:2008/163 sayılı kararını Ģu gerekçeyle onamıĢtır: “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun‟un “Borçlu elinde haczedilen mallara karĢı istihkak iddiaları” baĢlıklı  66'ncı 

maddesinde, “Borçlu, elinde bulunan bir malı üçüncü Ģahsın mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut 

üçüncü bir Ģahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, haczi yapan 

memur bunu haciz zaptına geçirir. Keyfiyet, iddia borçlu tarafından yapılmıĢsa üçüncü Ģahsa, üçüncü 

Ģahıs tarafından yapılmıĢsa borçluya bildirilir. 

 Tahsil dairesi, haciz zaptını aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde iddiayı reddetmediği takdirde istihkak 

iddiasını kabul etmiĢ sayılır. Üçüncü Ģahıs, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmediği takdirde 

istihkak iddiası dinlenmez. 

 Ġstihkak iddiası tahsil dairesince kabul edilmez veya borçlu tarafından istihkak iddiasına itiraz edilirse, 7 

gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumu tahsil dairesince üçüncü Ģahsa bildirilir. Müddetinde 

dava açılmadığı takdirde istihkak iddiasından vazgeçilmiĢ sayılır.” hükmüne yer verilmiĢ, aynı Kanun'un 

68'inci maddesinde ise istihkak davalarına bakmaya haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahal 

mahkemesinin salahiyetli olduğu belirtilmiĢtir. 

 Dosyanın incelenmesinden; X ġirketinin vergi borçlarının tahsili için davacı bankaya rehinli olan aracın, 

davalı Ġdarece haczedildiği, satıĢ öncesinde davacı bankadan rehnin devam edip etmediğinin  ve alacak 

tutarının bildirilmesinin istendiği, banka tarafından 18.7.2007 tarihi itibarıyla 21.500 TL borç için rehnin 

devam ettiğinin bildirildiği, borçlu Ģirket tarafından vergi dairesine taĢıt kredisi taksitlerinin tamamının 

ödendiğine iliĢkin dekontlar ibraz edildiğinden, davalı Ġdarece banka alacağının ayrıntılarının sıra 

cetveline esas olmak üzere  4.10.2007 tarihli yazıyla tekrar  istendiği, banka tarafından 17.10.2007 tarihli 

yazıyla taĢıt kredisi borcunun ödenmekle birlikte, rehnin diğer ticari kredi borçlarını da kapsadığı ileri 

sürülerek 16.970,50 TL borç için rehnin devam ettiğinin bildirildiği, bunun üzerine Maliye Bakanlığı 

BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görüĢü doğrultusunda, taĢıt kredisi borcu 

ödendiğinden bankaya rehin alacaklısı sıfatıyla pay ayrılmayarak satıĢ bedelinin 6183 sayılı Kanunun 

21'inci maddesi uyarınca dağıtıma tabi tutulacağının dava konusu iĢlemle davacı bankaya bildirildiği 

anlaĢılmaktadır. 

 UyuĢmazlık, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunların zam ve cezalarına ve 6183 sayılı 

Kanunun uygulanmasına iliĢkin olmayıp, satılan menkul mal üzerinde rehin hakkı bulunduğunun ileri 

sürülmesinin bir istihkak iddiası olması nedeniyle satıĢ bedelinin dağıtımından kaynaklanmaktadır. 

Borçlu Ģirket ile davacı banka arasındaki rehin sözleĢmeleri dikkate alındığında, dağıtımın  Kanuna  ve  

sözleĢmelere uygun olup olmadığının tespit ve çözümü ise adli yargı yerinde açılacak davaya konu 

olabilecektir. Nitekim UyuĢmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün 6.2.2012 günlü ve E:2011/184, 

K:2012/8 sayılı kararı da bu yöndedir. 

 Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, Ordu Vergi Mahkemesinin 3.4.2008 günlü ve E:2008/86, 

K:2008/163 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına 13.2.2013 gününde oyçokluğuyla 

karar verildi.”  
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görevli mahkemesi olan idare mahkemelerinin görevine girdiği gerekçesine dayalı olarak 

da bozulabilir
18

.  

Öte yandan vergi mahkemesi, önüne gelen bir uyuĢmazlıkta kendini görevli görerek 

ilk inceleme aĢamasını geçip iĢin esası hakkında karar verse de temyiz/itiraz merci, 

ĠYUK‟un 49/1-a maddesine göre görev incelemesi yapılacağından mahkemenin hem yargı 

kolu düzeyinde hem de konu özelinde görevsiz olduğu gerekçesiyle kararı bozabilir
19

. 

ĠYUK‟un 15/1-a maddesine göre adli yargının görevli olmasından ötürü verilen ret 

kararının, temyiz/itiraza tabi nihai bir karar olmasının yanı sıra esasa müessir bir karar 

değildir. Bu kararla davacının talebi ile ilgili hiçbir hüküm kurulmaz. Kamu düzenine 

                                                           
18

  Nitekim Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi Tek Hâkimliği‟nce verilen 27.06.2012 gün ve E:2012/1697 

K:2012/1853 sayılı ve davacı tarafından, Ġstanbul Bakırköy 15. Noterliğinde yaptığı “düzenleme Ģeklinde 

kat karĢılığında inĢaat ve gayrimenkul satıĢ vaadi sözleĢmesi" nedeniyle ihtirazı kayıtla ödenen 3.435,00.-

TL noterlik ücretinin iptali ile ödenen tutarın yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle 

açılan davda; dava konusu iĢlemin Vergi Mahkemesinin görevine giren vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümler ile bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliĢkin bulunmadığı gibi idare mahkemesinin görevine 

giren iptal veya tam yargı davasına konu bir iĢlem ile ilk derecede DanıĢtayca çözümlenecek bir iĢlemde 

olmadığı, özel hukuk iliĢkisinden doğan ve adli yargının konusuna giren bir iĢlem olduğu gerekçesine 

dayalı olarak 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a. maddesi hükmü uyarınca verdiği görev 

ret kararı, bu karara karĢı yapılan itirazı inceleyen Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesi 19.11.2012 gün ve 

2012/18825 K:2012/19152 sayılı kararı ile davanın çözümünde idari yargı kolu içinde idare 

mahkemesinin görevli olduğu gerekçesine dayalı olarak bozulmuĢtur. Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: “Dava 

konusu olayda; uyuĢmazlığın 2576 sayılı Kanun'un 6. maddesinde sayılan iĢlerden olmadığından vergi 

mahkemesinin görevine girmediği gibi aynı Kanun'un 5. maddesinde sayılan Ġdare Mahkemesinin görev 

alanına giren iĢlerden olmadığı, özel hukuk iliĢkisinden doğan ve adli yargının görevine giren 

uyuĢmazlıklardan olduğu sonucuna varılarak davanın 2577 sayılı Kanun'un 15/1-a maddesi uyarınca 

reddine karar verilmiĢ ise de; yukarıda yer verilen Noterlik Kanunu ve bu Kanun'la atıf yapılan Noterlik 

Ücret Tarifesi bir arada değerlendirildiğinde, Noter'de akdedilen sözleĢmenin özel hukuk iliĢkisine göre 

akdedilmiĢ olsa bile burada önem taĢıyan hususun, Noterlikçe verilen hizmetin karĢılığı olarak Noterin 

kanun gereği lehine tahsil edilen ücretin niteliği olduğu, bir baĢka deyiĢle, Noter'in kamu hizmetini ifa 

eden ve resmi daire statüsünde olan bir kurum olarak tarifenin 1. maddesinde iĢaret edilen harçların 

yüzde otuzu nispetinde noterlik ücretini tahsil ettiği açıktır. 

 Bu bakımdan, noterlik ücretine iliĢkin iĢ bu davanın 2576 sayılı Kanun'un 6. maddesinde vergi 

mahkemesinin görevine giren iĢler, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler olarak sayılmakta olup 

noterlik ücretinin - hesaplamasında her ne kadar harç tutarı belirleyici olsa da- kamu hizmeti ifa eden ve 

resmi daire statüsünde olan Noter'in hizmeti karĢılığında aldığı bu ücretin vergi, resim, harç ve benzeri 

mali yüküm niteliğinde bulunmadığı, buradan hareketle de, idare mahkemelerinin görüm ve çözümünde 

kaldığı sonucuna ulaĢıldığından, Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi Hakimliğince usul ve hukuka aykırı olarak 

verilen kararın bozulması gerekmektedir. 

 Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının kabulüne, Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi Hakimliğince verilen 

27/06/2012 günlü ve E:2012/1697, K:2012/1853 sayılı kararının bozulmasına, yukarıda belirtilen gerekçe 

dikkate alınarak yeniden bir karar verilmek üzere 2577 sayılı Yasa'nın 45/4. maddesi uyarınca dosyanın 

Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde Ġstanbul 

Bölge Ġdare Mahkemesi‟ne karar düzeltme yolu açık olmak üzere 19/11/2012 tarihinde oybirliğiyle karar 

verildi.”  
19

  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 24.11.2011 gün ve E:2009/1867 K:2011/6712 sayılı kararı; DanıĢtay Yedinci 

Dairesinin 30.10.1996 gün ve 1995/3929 K:1996/3466 sayılı kararı; DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 

21.10.2010 gün ve E:2008/7793 K:2010/5183 sayılı kararı; DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 04.06.2003 

gün ve E:2000/4527 K:2003/2972 sayılı kararı 
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iliĢkin görev konusunun çözümlenmesi maksadına yönelik farklı yargı düzenlerinden 

müteĢekkil yargının kendi fonksiyonu içerisinde verdiği görevli yargı düzenin tespitine 

iliĢkin usul kararlardır.  

Bu kapsamda vergi mahkemesince verilen adli yargının görevli olmasına dayalı ret 

kararı taraflara tebliğ edilmekle birlikte dava dosyası görevli adliye mahkemesine 

gönderilmez. KiĢinin vergi mahkemesindeki dosyadan bağımsız bir Ģekilde hazırlayacağı 

yeni bir dilekçe ile mahkeme kararında görevli olduğu ifade edilen yargı düzenindeki 

mahkeme içerisinde davanın açılması gerekir.  

Ancak açılan bu dava, daha öncesinde hakkında verilmiĢ görevsizlik kararından 

ötürü açılan diğer davalardan farklıdır. Öyle ki ikinci davanın açıldığı adliye mahkemesi de 

kendisini görevsiz görebilir. Bu görevsizlik hali de iki Ģekilde cereyan edebilir. Ġlki 

kendinse görevsizlik kararı ile gelen yargı düzeninden baĢka bir yargı düzeninin görevli 

olduğu kanaatiyle verilen görevsizlik kararı ile ilk görevsizlik kararı veren mahkemenin ait 

olduğu yargı kolunun görevli olduğu kanaatiyle verilen görevsizlik kararı. Her iki halde de, 

kararların kesinleĢmesinden sonra, ortada olumsuz görev uyuĢmazlığının varlığı kabul 

edilir
20

. Bilindiği gibi görev uyuĢmazlığını çözme yetkisi ise Anayasa‟yla UyuĢmazlık 

Mahkemesi‟ne verilmiĢtir. UyuĢmazlık Mahkemesi, ilk halde ülkemizde mevcut üç yargı 

düzeninden hangisinin uyuĢmazlığı çözmeye yetkili olduğunu, bu kararların 

                                                           
20

  Yargı düzeninin farklı olması nedeniyle ilk görevsizlik kararından sonra davanın açıldığı ikinci yargı 

düzenine ait mahkemenin üçüncü bir yargı düzenin görevli olduğu kanaatiyle verdiği görevsizlik 

kararından sonra ortaya çıkan olumsuz görev uyuĢmazlığının çözümüne iliĢkin temel yasa metinleri 

Ģunlardır. 2247 sayılı UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Kanunun Olumsuz Görev 

UyuĢmazlığı baĢlıklı 14. maddesi “Olumsuz görev uyuĢmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için 

adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada 

kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleĢmiĢ olması gerekir. 

 Bu uyuĢmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili 

makamlarca ileri sürülebilir.” 

 15. maddesi, “Olumsuz görev uyuĢmazlıklarında dava dosyaları, son görevsizlik kararını veren yargı 

merciince, bu kararın kesinleĢmesinden sonra, ceza davalarında doğrudan doğruya diğer davalarda ise 

taraflardan birinin istemi üzerine, ilk görevsizlik kararını veren yargı merciine ait dava dosyası da temin 

edilerek UyuĢmazlık Mahkemesine gönderilir ve görevli yargı merciinin belirlenmesi istenir.” 

 Yargı düzenin farklılığı gerekçesine dayalı olarak verilen kesinleĢmiĢ görevsizlik kararından sonra 

müracaat edilen yargı düzenine iliĢkin mahkeme, ilk görevsizlik kararı veren yargı düzenine iliĢkin 

mahkemenin görevli olduğu kanısına varırsa bu kez görev yönünden ret kararı vermez. Görevli yargı 

yerinin tespiti için gerekçeli bir karar ile görevli yargı yerinin belirtilmesi için dava dosyasını UyuĢmazlık 

Mahkemesine gönderir. Buna iliĢkin temel yasa hükmü ise 2247 sayılı Kanunun Yargı Mercilerinin 

UyuĢmazlık Mahkemelerine BaĢvurmaları baĢlıklı 19. maddesi: “Adli, idari, askeri yargı mercilerinden 

birisinin kesin veya kesinleĢmiĢ görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye baĢlayan 

veya incelemekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına 

varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için UyuĢmazlık Mahkemesine baĢvurur ve 

elindeki iĢin incelenmesini UyuĢmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteler.”   
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kesinleĢmesinden sonra tarafların en son görevsizlik kararı veren mahkemeye müracaatı ile 

bu mahkeme tarafından dava dosyası ve ilk görevsizlik kararı veren mahkemenin dosyası 

da temin edilmek suretiyle kendisine ulaĢtırmasından sonra karar vermektedir. Ġkinci halde 

ise kendinse görevsizlik kararına istinaden müracaatla açılan davada, ilk görevsizlik 

kararını veren yargı düzenine ait mahkemenin görevli olduğu kanaati hâsıl olursa, bu kez 

görevsizlik kararı verilmez. Ancak bu gerekçeyi ihtiva eden görevli yargının tespiti için 

“UyuĢmazlık Mahkemesine BaĢvurma” kararı verilir.
21

 

2.1.3. Görevlilik Kararı 

Ġlk inceleme konularından göreve iliĢkin olarak vergi mahkemelerince verilen bir 

diğer karar da görevlilik kararıdır. Bu karar genellikle ilk inceleme aĢaması geçip de 

davalının ilk savunma dilekçesi alındıktan sonra, davalı idare tarafından yargı düzenine 

iliĢkin ileri sürülen görev itirazı üzerine alınan bir karardır. Ancak ĠYUK‟un 14/6. maddesi 

nedeniyle davanın her aĢmasında ama 2247 sayılı Kanunun 10/2. maddesi uyarınca her 

halükârda dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan böyle bir itiraz yapılabilir. Bu 

takdirde yargı düzenine iliĢkin böyle bir iddia hakkında mahkemece bir karar verilmeksizin 

dosya üzerinde diğer iĢlemler yapılamaz, yargılamaya devam olunamaz
22

. 

Vergi mahkemesi ilk aĢamada kendi görevine girdiğini düĢündüğü bir uyuĢmazlık 

için dava devam ederken ileri sürülen görev itirazı üzerine, Ģayet bu itirazı yerinde görürse 

ĠYUK‟un 14/6. maddesi uyarınca yukarıda ifade edilen ret kararını, uygulamadaki adıyla 

görev ret-adli yargı kararını (görevsizlik kararı) verecektir. Buna mukabil görev itirazına 

iliĢkin iddiayı yerinde görmezse, mahkeme yargılamaya devam etmek için bu iddiayı 

neden yerinde görmediğini gerekçelendirdiği görevlilik kararı alacaktır
23

. Bu karar, aynı 

                                                           
21

  Konu  hakkında detaylı bilgi için ÇoĢkun - Karyağdı, a.g.e., ss. 148-159; Candan, Açıklamalı Ġdari 

Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e.,, ss. 551-554; Gözübüyük, a.g.e., ss. 125-131  
22

  DanıĢtay BeĢinci Dairesinin 27.12.1993 gün ve E:1990/4305 K:1993/6037 sayılı kararında, 2247 sayılı 

UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Kanunun 10. maddesine göre adli, idari veya 

askeri bir yargı merciine açılmıĢ bir davada, görev itirazında bulunulması halinde, baĢkaca usuli iĢlem 

yapılıp esasa girilmeden,  bu itiraz hakkında karar verilmesi; Ģayet görev itirazı reddedilmiĢse, bunun 

tebliğ edilmesi ve böylece görev itirazında bulunan kiĢi veya makama görev uyuĢmazlığı çıkarılmasını 

isteme olanak tanınması gerektiği hk.  Aktaran Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, 

a.g.e.,, ss. 554-555 
23

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin E:2012/1161 esasına kayıtlı dosyasında verilen 14.06.2012 tarihli 

görevlilik kararı:  

 “GÖREVLĠLĠK KARARI 

  Davacı … A.ġ. vekili Av. … tarafından damga vergisinin tahsiline iliĢkin düzenlenen ödeme emrinin iptali 

istemi ile Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Ġstanbul Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü BeĢiktaĢ Sosyal 
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zamanda görev itirazında bulunan tarafın olumlu görev uyuĢmazlığı çıkarabilmesi için de 

gereklidir. Zira 2247 sayılı UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında 

Kanunun 12/1. maddesine göre görev itirazında bulunan kiĢi veya makam 15 gün 

içerisinde, olumlu görev uyuĢmazlığı çıkarılması maksadıyla yetkili makama sunulmak 

üzere iki nüsha hazırladığı dilekçe ile mahkemenin görevlilik kararına itiraz edebilir. Ġtiraz 

üzerine görevlilik kararını veren mahkeme, söz konusu kararını kaldırabilir; Ģayet 

kaldırmaz ise, itiraz dilekçesi ve eklerini yedi gün içinde cevabını almak için karĢı tarafa 

tebliğ eder. Cevap verilmesinden ya da yedi günlük sürenin sonunda, görevlilik kararını, 

itiraz dilekçesini ve varsa karĢı tarafın cevabını dava dosyasının muhteviyatı onaylı 

örnekleri ile birlikte uyuĢmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makama gönderir. 

Bu makam idari yargı mercileri tarafından verilen görevlilik kararları nedeniyle Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığıyken; adli yargı mercileri tarafından verilen görevlilik kararlarına 

karĢı DanıĢtay BaĢsavcılığıdır
24

. 

2.1.3.1. Görevlilik Kararının Hukuki Niteliği 

Vergi mahkemeleri tarafından verilen görevlilik kararı, mahkemenin veya hâkimin 

dosyadan elini çektiği bir karar olmayıp ara kararı niteliğindedir. Görevlilik kararı, 

görevsizlik kararının asimetrik karĢılığı gibi bir durum arz etse de görevsizlik kararı gibi 

nihai değildir. Görevlilik kararı ara kararı niteliğinde bir karardır. Bu nedenle bu karara 

karĢı temyiz/itiraz baĢvurusu yapılamaz
25

. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi bu 

                                                                                                                                                                                
Güvenlik Merkezi'ne karĢı açılan davada, davalı idarece görev itirazında bulunulduğundan dosya 

incelenerek itirazın gereği düĢünüldü: 

 2576 sayılı Yasanın 5.maddesinde idare mahkemelerinin görevleri sayılmıĢ, aynı Kanunun 6.maddesinde 

de, vergi mahkemelerinin, a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve 

harçlar ile benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliĢkin davaları, b) (a) 

bendindeki konularda 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına 

iliĢkin davaları, c) Diğer kanunlarla verilen iĢleri, çözümleyeceği kurala bağlanmıĢtır. 

 Davalı idare tarafından, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 101. maddesi kapsamında oluĢan 

uyuĢmazlıklarda görevli yargı yerinin ĠĢ Mahkemeleri olduğu iddia edilmiĢse de incelenen olayda; 

uyuĢmazlığın damga vergisinden dolayı düzenlenen ödeme emrinin iptaline iliĢkin olduğu açıktır. 

 Bu durumda; damga vergisinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanununun uygulanmasında doğan hukuki uyuĢmazlıkların çözümünün idari yargıya ait olması 

nedeniyle, davalı idarenin görev itirazı yerinde görülmemiĢtir. 

 Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin görev itirazının reddine, 2247 sayılı UyuĢmazlık Mahkemesinin 

KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Kanunun 12.maddesi hükmü uyarınca olumlu görev uyuĢmazlığı çıkarılmak 

istenildiği takdirde davalı idarece Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na sunulmak üzere düzenlenecek iki 

örnek dilekçe ile bu kararın tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde Mahkememize baĢvurulabileceği 

hususunun davalı idareye tebliğine 14.06.2012 tarihinde karar verildi.” 
24

  Detaylı bilgi için bkz. Gözübüyük, a.g.e., ss.120-125 
25

  DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 14.10.1998 gün ve E:1998/3943 K:1998/3638 sayılı kararında bu husus 

Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: “2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 46/1.  maddesinde, DanıĢtay 
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kararlara karĢı usulü ĠYUK‟un dıĢında 2247 sayılı UyuĢmazlık Mahkemesi Kanununda 

düzenlenen yasa hükümlerine göre görev uyuĢmazlığı çıkartılması için görevli olduğu 

düĢünülen yargı kolunun baĢsavcılığına baĢvuruda bulunabilir. Vergi uyuĢmazlıkları ile 

ilgili olarak vergi mahkemesi tarafından verilen görevlilik kararına karĢı ilgilisi tarafından 

yine bu mahkemeye sunulan bir dilekçe ile görev uyuĢmazlığı çıkarılması için gerekli 

iĢlemlerin yapılması talep edilir. Mahkeme, dilekçenin bir nüshasını ve varsa eklerini yedi 

gün içinde cevabını bildirmesi için diğer tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süresi 

içinde bu yargı merciine cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiĢ sayılır. 

Mahkeme, itiraz dilekçesi üzerine verdiği itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik kararı 

vermediği takdirde; 2247 sayılı Kanunun ifadesiyle “yetkili makama” sunulmak üzere 

kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve görevsizlik itirazının reddine iliĢkin kararını, 

dava dosyası muhtevasının onaylı örnekleriyle birlikte uyuĢmazlık çıkarma isteminde 

bulunmaya yetkili makama gönderir. 

Vergi uyuĢmazlıklarının askeri yargı kolu ile iliĢkilendirilmesi veya diğer bir 

ifadeyle vergi uyuĢmazlıklarında göreve iliĢkin bir belirsizliğin ancak adli yargı kolu ile 

olabileceğinden buradaki yetkili makam Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığıdır.
26

 Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı istemi yerinde görmezse ya da görev uyuĢmazlığı çıkarılması için 

gerekli olan onbeĢ günlük yasal sürenin geçmiĢ olmasından ötürü olumlu görev 

uyuĢmazlığı çıkarılması istemini reddeder. UyuĢmazlığın çıkarılmasını gerekli gördüğünde 

                                                                                                                                                                                
dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının baĢka kanunlarda aksine hüküm 

bulunsa dahi DanıĢtayda temyiz edilebileceği hükme bağlanmakla nihai kararların ancak temyiz konusu 

edilebileceği belirtilmektedir. 

 Temyiz talebine konu edilen davalı idarenin görev itirazını karĢılamak amacıyla verilen 9.6.1998 tarihli 

“Görevlilik Kararı”nın nihai nitelikte olmaması, davanın mahkemece görülmesine yönelik kararı olması 

nedeniyle yukarıda yer alan yukarıda yer alan hüküm karĢısında uyuĢmazlığın bu safhasında müstakilen 

temyize konu edilmesi mümkün değildir.  

 Açıklanan nedenlerle Diyarbakır Vergi Mahkemesinin 9.6.1998 tarih ve E:1998/43 sayılı kararına yönelik 

temyiz isteminin incelenmeksizin reddine…“ 
26

  Vergi mahkemesince verilen görevlilik kararına itiraz edilip karĢı tarafın cevabı alındıktan sonra yetkili 

makama yazılan yazı örneği: 

“YARGITAY CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI'NA ANKARA 

 Mahkememize ait .../… Esas sayılı dava dosyasında verilen görevlilik kararı ile ilgili olarak, Davalı 

Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı'nın Mahkememiz kayıtlarına 17 Temmuz 2012 tarihinde giren olumlu 

görev uyuĢmazlığı çıkartılması istemini içeren dilekçesi üzerine oluĢturulan gölge dosya yazımız ekinde 

posta yolu ile gönderilmiĢtir. 

 Bilgilerinize arz olunur. 07/09/2013   

 BaĢkan/Hâkim  

 Eki: 1 adet onaylı dosya örneği” 
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ise, on gün içerisinde hazırlayacağı görüĢ ile birlikte UyuĢmazlık Mahkemesine baĢvurur 

ve ilgili merciine bu baĢvurusunu bildirir. 

UyuĢmazlık Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda görevli yargı yeri tespit 

edilir. Kararda idari yargı düzeni görevlidir Ģeklinde hüküm tesis edilmiĢse, mahkeme 

yargılamaya kaldığı yerden devam eder. Ancak UyuĢmazlık Mahkemesinin kararı, 

görevlilik kararını veren vergi mahkemesinin ait olduğu yargı düzenin görevsizliği 

Ģeklinde, yani adli yargı düzeni görevlidir Ģeklindeyse, vergi mahkemesi bu karar üzerine 

2577 sayılı Kanunun 15/1-a maddesine göre görev yönünden ret kararı verecektir
27

. Bu 

karar da yine diğer görevsizlik kararı gibi teknik olarak temyiz/itiraza tabi bir karardır. 

Ancak dayanağında UyuĢmazlık Mahkemesi kararı bulunduğundan kanun yolu baĢvurusu 

sonucu değiĢtirmeyecektir. 

                                                           
27

  Davacı Ģirket hakkında 2008 yılı 3 ve 5. dönem damga vergisi ödemelerine iliĢkin borcun yasal süresinde 

ödenmemesi nedeniyle 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan icra takibine sonucunda davacıya gönderilen 

ödeme emrinin Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince davalı idare tarafından görev itirazında bulunulmuĢ, 

Mahkeme tarafından verilen görevlilik kararına karĢı yasal süresinde itiraz edilmesi üzerine Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından görev uyuĢmazlığı çıkarılmıĢtır. UyuĢmazlık Mahkemesi'nin 

11.03.2013 gün ve E:2013/251 K:2013/365 sayılı kararıyla görevli yargı kolunun adli yargı olduğuna 

karar verilmiĢtir. Bu karar üzerine Mahkeme davayı görev yönünden reddetmiĢtir. Kararın ilgili kısmı 

Ģöyledir: “2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 15.maddenin 1.fıkrasında, DanıĢtay veya Ġdare 

ve Vergi Mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3.fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 

(a) bendinde; 14.maddenin 3/a bendine göre adli ve asgari yargının görevli olduğu konularda açılan 

davanın reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye 

açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemesine 

gönderilmesine karar verileceği belirtilmiĢtir. 

 2576 sayılı Yasanın 5.maddesinde idare mahkemelerinin  görevleri sayılmıĢ, aynı Kanunun 6.maddesinde 

de, vergi mahkemelerinin, a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve 

harçlar ile benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliĢkin davaları, b) (a) 

bendindeki konularda 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına 

iliĢkin davaları, c) Diğer kanunlarla verilen iĢleri, çözümleyeceği kurala bağlanmıĢtır. 

 Öte yandan 2247 sayılı UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Kanunun "Olumlu Görev 

UyuĢmazlığı" baĢlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasında, görev uyuĢmazlığı çıkarma; adli, idari ve askeri bir 

yargı merciinde açılmıĢ olan davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine ilgili BaĢsavcı veya 

BaĢkanunsözcüsü tarafından görev konusunun incelenmesinin UyuĢmazlık Mahkemesinden istenmesi 

olarak tanımlanmıĢ; 2. fıkrasında ise, yetkili BaĢsavcı veya BaĢkanunsözcüsünün UyuĢmazlık 

Mahkemesinden istekte bulunabilmesi için, görev itirazının, hukuk mahkemelerinde en geç birinci 

oturumda, ceza mahkemelerinde delillerin ikamesine baĢlamadan önce; idari yargı yerlerinde de dilekçe 

ve savunma evresi tamamlanmadan yapılmıĢ olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin görevli 

olduklarına karar vermiĢ bulunmaları Ģart olduğu belirlenmiĢtir. Aynı Kanunun "Kararların Kesinliği ve 

Yayınlanması" baĢlıklı 29. maddesinde ise,  Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları kesin olduğu hüküm 

altına alınmıĢtır. 

 Bu kapsamda, dava konusu olayda UyuĢmazlık Mahkemesi'nin 11.03.2013 gün ve E:2013/251 

K:2013/365 sayılı kararıyla, kurumun süresinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinden 

doğacak uyuĢmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iĢ mahkemesinin 

yetkili olduğuna ve davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu hüküm altına alınmıĢtır. 

 Açıklanan nedenlerle davanın 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a. maddesi hükmü 

uyarınca görev yönünden reddine, (…) bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Ġstanbul Bölge 

Ġdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 09/05/2013 tarihinde karar verildi.” 
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2.1.4. Görev Ret-Ġdare Mahkemesine Gönderme Kararı 

Bir uyuĢmazlığın çözümünde görevli mahkemenin tespitinde ikinci aĢamayı, aynı 

yargı düzeni içinde yer alan mahkemelerin hangisinin görevine girdiği hususu 

oluĢturmaktadır. UyuĢmazlığın ait olduğu yargı düzenin görevine girdiğinin kansına varan 

vergi mahkemesi bu aĢamada kendisinin mi yoksa kendisiyle aynı yargı kolu içinde yer 

alan idare mahkemesinin mi görevli olduğuna karar verecektir. Mahkemenin bu aĢamada 

dikkate aldığı ölçüt ise Mahkemelerin kuruluĢ Kanunlarında belirtilen göreve iliĢkin 

kurallardır. Bilindiği gibi vergi mahkemeleri 2576 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 

kurulmuĢtur. Aynı Kanunun 5. maddesinde idari yargı kolunun genel görevli mahkemeleri 

olan idare mahkemelerinin, 6. maddesinde ise özel görevli mahkemeleri olan vergi 

mahkemelerinin görevleri belirlenmiĢtir. Buna göre vergi mahkemesi önüne gelen 

uyuĢmazlığın 2576 sayılı Kanununda görevine iliĢkin konular arasında yer alıp almadığını 

inceleyecektir. Dolayısıyla vergi mahkemesi sadece 2576 sayılı Kanunun 6. maddesi 

kapsamında yer alan uyuĢmalıkların esasını inceleyebilmektedir. 

Mahkeme, uyuĢmazlığın 2576 sayılı Kanunun 5. maddesine giren bir konu olduğu 

sonucuna varırsa, 2577 sayılı Kanunun 15/1-a maddesinde yer alan “idari yargının görevli 

olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya 

yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye 

gönderilmesine” karar verilir, hükmü uyarınca davayı görev ve yetki yönünden 

reddederek, dava dosyasının görevli ve yetkili idare mahkemesine gönderilmesine karar 

verir
28

.  

Öte yandan savunma dilekçesinde uyuĢmazlığın idari yargı düzeni içinde idare 

mahkemelerinin görevine girdiği yolunda bir itiraz var olduğu halde, vergi mahkemesi 

kendini görevli görüyorsa, bu hususta bir görevlilik kararı almaz. Ancak nihai kararında bu 

itirazı neden yerinde görmediğini karĢılamaktadır
29

. 

                                                           
28

  Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 11.09.2008 gün ve E:2008/1797 K:2008/1659 sayılı kararı: “Dava dilekçesi 

ve eklerinin incelenmesinden, dava konusu iĢlemin Vergi Mahkemesi görevine giren vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümler ile bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliĢkin bulunmadığı, dayanağında Kara 

Yolları Trafik Kanuna aykırı hareket edildiğinden bahisle kesilen idari para cezasının bulunduğu 

dolayısıyla idare mahkemesinin görevine giren iptal davasına konu bir iĢlem olduğu anlaĢılmaktadır.  

 Açıklanan nedenlerle davanın 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a. maddesi hükmü 

uyarınca davanın görev yönünden reddine, dosyanın görevli ve yetkili Bursa Ġdare Mahkemesi'ne 

gönderilmesine 11/09/2008 tarihinde  karar verildi.” 
29

   Ünal Demirci, “Ġdari Yargıda Görev UyuĢmazlığı - 6” Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 25,  S. 554, 

Nisan 2011, s. 162 
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Görev Ret- Ġdare Mahkemesine Gönderme kararı, ĠYUK‟un hem 15/1-a 

maddesinde hem de 43. maddesinde düzenlenmiĢtir. 15. maddede de görev hususu bir ilk 

inceme konusu olarak ele alınmıĢken 43. madde görev (ve yetki) konusunda idari yargı 

mercileri arasında meydana gelmesi muhtemel duraksama ve ihtilafların çözümüne yönelik 

hükümler ayrıca düzenlenmiĢtir. 

ĠYUK‟un “Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak ĠĢlem” baĢlıklı 43. 

maddesinin iĢlevi, aynı yargı kolu içinde meydana gelen görev ve yetki uyuĢmazlıklarına 

hangi usul kuralları ekseninde çözüm bulunacağına iliĢkindir. Buna göre vergi mahkemesi 

tarafından bir uyuĢmazlıkta idari yargı düzeni içinde yer alan DanıĢtay veya idare 

mahkemesinin görevli olduğuna iliĢkin görev ret gönderme kararı uyarınca DanıĢtay ya da 

idare mahkemesi de davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye 

gönderilmesine karar verir. Görevsizlik kararını veren idare mahkemesi/vergi 

mahkemesi/DanıĢtay dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar 

verecektir. 

Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme de kendisini 

görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren 

mahkemeyle aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuĢmazlık bölge idare 

mahkemesince, aksi halde DanıĢtayca çözümlenecektir. Ancak DanıĢtay tarafından 

görevsizlik ile gönderilen bir dosyada Mahkeme de kendisini görevsiz görürse ne olacaktır, 

bu husus ĠYUK‟ta düzenlenmiĢ değildir. Ancak DanıĢtay‟a göre Mahkeme artık bu karara 

uymak zorunda olduğundan dosyayı yeniden DanıĢtay‟a gönderemez veya böylesi bir 

görev uyuĢmazlığı çıkaramaz
30

. 

                                                           
30

  DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 06.02.1997 E:1996/376 K:1997/98 sayılı kararı. Kararın 

gerekçesi Ģöyledir: “Olayda 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 37 inci maddesine 4001 sayılı 

Kanunla eklenen fıkra uyarınca dava dosyası gerekçesi de açıklanarak görevli ve yetkili Ġstanbul 1. Vergi 

Mahkemesine iki kez gönderilmiĢ olmasına rağmen vergi mahkemesince, söz konusu davanın DanıĢtay‟ın 

görevinde bulunduğu gerekçesiyle ikinci kez görevsizlik kararı ile DanıĢtay‟a gönderildiği 

anlaĢılmaktadır.  

 Mahkeme kararında “ısrar “ deyimini kullanmıĢ ise de, dosyanın görevsizlik nedeniyle görevli ve yetkili 

mahkemeye gönderilmesine iliĢkin kararlar mahkeme kararının temyizi üzerine bu kararına bozulmasına 

iliĢkin kararlardan olmadığından , mahkemece 2577 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 4 numaralı 

fıkrasında belirtilen ısrar kararı niteliğinde bir karar verilmesi de söz konusu olamaz. 

 Mahkeme kararı “görev ret, gönderme” kararı niteliği taĢıdığından, bu karar ortada olduğu sürece 

DanıĢtay‟ın vereceği “görev ret” kararı olumsuz görev uyuĢmazlığı çıkaracaktır. Kanunda, iĢin yapısı 

gereği bu uyuĢmazlığı çözecek bir merci tayin edilmemiĢtir. Bu durumda DanıĢtay‟ın davayı görevinde 

görmeyerek dosyayı görevli ve yetkili mahkemeye göndermesi halinde, mahkemece yapılacak olan,  iĢin 

esasına incelemek olabilir. Bir hakkın gerçekleĢmesini engelleyecek Ģekilde, sürekli yüksek mahkemenin 
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2.1.4.1. Görev Ret-İdare Mahkemesine Gönderme Kararının Hukuki Niteliği 

Görev Ret-Ġdare Mahkemesine Gönderme kararı, vergi mahkemesi tarafından 

konunun esasıyla ilgili nihai kararını (hükmünü) yansıtmamakla birlikte hâkimin dosyadan 

elini çekmesi sonucunu doğuran ve idari yargı düzeni içinde yer alan idare mahkemesinin 

görevli olduğunu saptayan nihai bir karardır. Dolayısıyla esasa iliĢkin hüküm va‟zeden bir 

karar olmadığı net olduğu halde ara kararı özelliği de göstermeyen bu karar, usule iliĢkin 

nihai bir karardır. Ancak Kanun koyucu tarafından ĠYUK 15/4. maddesi hükmü ile 

temyiz/itiraza tabi kılınmamıĢtır
31

. Bu yüzdendir ki bu talepler ilgili itiraz ve temyiz 

mercileri tarafından incelenmemektedir
32

.  

Bu kararlara karĢı kanun yollarının özel kanun hükmüyle kapatılmıĢ olması, bu 

kararın usule iliĢkin nihai karar olma durumunu ortadan kaldırmamaktadır. Zira bu karar 

ile birlikte hâkim ya da mahkeme dava dosyasından elini çekmektedir. Yeniden ele 

alabilmesi ancak görevli (ve yetkili) diye gönderilen idare mahkemesinin de kendisini 

görevsiz kabul edip, dosyayı gönderen vergi mahkemesinin görevli olduğundan bahisle 

görev ret kararı vermesi ve görevli yargı yerinin tespiti için dava dosyasının duruma göre 

DanıĢtay veya BĠM‟e göndermesi üzerine burada vergi mahkemesinin görevli olduğuna 

karar verilmesi halinde mümkündür. 

                                                                                                                                                                                
kararını eleĢtirip, dosyayı geri göndermek, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 573/6 ıncı maddesinde 

belirtilen “ihkakı haktan istinkaf olunması”  anlamına gelmektedir.  

 Bu nedenle davanın görülebilir hale getirilebilmesi için zorunlu olarak mahkemenin görevsizlik kararının 

kaldırılmasına, dava dosyasının görevli ve yetkili Ġstanbul 1. Vergi Mahkemesine gönderilmesine,”  Aynı 

Ģekilde  DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 18..04.1996 gün ve E:1996/1425 K:1996/1794 sayılı kararı ile 

18.06.1996 E:1996/2378 K:1996/2663 sayılı kararları da bu yöndedir. 
31

  Tekin,” Ġdari Yargı Organları Tarafından Verilen Temyiz Konusu Edilemeyecek Olanlar”, a.g.m., s. 236 
32

  Nitekim bu husus DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 18.10.2012 gün ve E:2012/8032 K:2012/5851 sayılı 

kararında Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: “2577 sayılı Yasanın  "ilk inceleme üzerine verilecek karar" baĢlıklı 

15. maddesinin (3622 sayılı Yasanın 6. maddesi ile değiĢik) 1/a  bendinde, aynı Yasanın 14. maddesinin 

3/a  bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine, idari  

yargının görevli olduğu  konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev 

veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar verileceği 

öngörülmüĢ olup, 15.  maddenin  (4001 sayılı Yasanın 7. maddesi ile değiĢik)  4. fıkrasında ise bu 

maddenin 1/a bendinde belirtilen idari yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki  

yönünden  reddine  iliĢkin  kararlara  karĢı  temyiz  yoluna baĢvurulamayacağı belirtilmiĢtir. 

 Dosyanın incelenmesinden, katı atık bedelinin tahsili amacıyla davacı Ģirket adına düzenlenen ödeme 

emrinin iptali istemiyle açılan davayı görev yönünden reddederek dava dosyasının Zonguldak Ġdare 

Mahkemesine gönderilmesine karar veren Zonguldak Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek 

bozulmasının istenildiği anlaĢıldığından ve 2577 sayılı Yasanın 15. maddesinin değiĢik 4. fıkrasında yer 

alan hüküm ile idari yargının görevli olduğu konularda verilen davanın görev yönünden reddine iliĢkin 

kararlara karĢı temyiz yolu kapatılmıĢ olduğundan, istemin inceleme olanağı bulunmamaktadır. 

 Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin incelenmeksizin reddine, 18.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar 

verildi.” 
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  Öte yandan uygulamada idari yargı mahkemeleri arasında ortaya çıkan görev ve 

yetki uyuĢmazlıklarında DanıĢtay ve BĠM tarafından verilen kararlar ilgili mahkemelere 

bildirilir ve bu husus görevlendirilen mahkeme tarafından taraflara tebliğ olunur. DanıĢtay 

ve BĠM tarafından görev ve yetki uyuĢmazlıkları ile ilgili olarak verilen kararlar kesindir. 

Bunlara karĢı da temyiz ve/veya itiraz baĢvurusu yapılamaz. Ancak DanıĢtay temyiz 

incelemesi yaptığı sırada davanın görüm ve çözümünün vergi mahkemesinin görevine 

girmediğine kanaat getirirse, dosyanın içeriğinde Vergi mahkemesini görevli kılan BĠM 

kararı olsa dahi bu kararı bozabilmektedir
33

. Uygulama genelde bu yönde olmakla birlikte 

2577 sayılı Kanunun 43 ve 49. maddelerinde yer alan bu çeliĢkili durumun içtihatla 

giderilmesi yargılamanın yasallığı ilkesine ters düĢmektedir. Bu nedenle kanaatimizce, 

yargılamada usul ekonomisi gözetilerek bölge idare mahkemeleri tarafından görevli ve 

yetkili mahkemenin belirlenmesine iliĢkin kararlarının kesin olması halinin, yasal bir 

düzenleme yapılarak, ĠYUK‟un 49/1-a maddesinin bir istisnası sayılmalıdır ya da bu 

kararların kesin olma halinin uyuĢmazlığın bulunduğu aĢama için geçerli olduğu açıkça 

ifade edilmelidir
34

. 

                                                           
33

  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 29.02.2007 gün ve E:2006/3246 K:2007/579 sayılı kararı. DanıĢtay 

kararında, uyuĢmazlığın çözümünde idare mahkemesinin görevli olduğunu olayı ilgilendiren mevzuat 

çerçevesinde ortaya koyduktan sonra konuyla ilgili Ģu ifadelere yer vermiĢtir: “Her ne kadar dava, 

Ankara Bölge Ġdare Mahkemesinin 7.4.2005 gün ve E:2005/1261 K:2005/1292 sayılı kararıyla ve 2577 

sayılı Kanunun 43‟üncü maddesine göre görevli mahkeme olarak tayin edilen Ankara 2. Vergi 

Mahkemesince 2577 sayılı yasanın 43‟üncü maddesinin 3‟üncü fıkrasında, bölge idare mahkemelerinin 

görev ve yetki uyuĢmazlıklarında vermiĢ oldukları kararların kesin olduğu kuralına dayanılarak 

incelenmiĢ ise de bu kesinlik; ilk derece yargılaması sırasında görev noktasında belirlen uyuĢmazlığın 

ortadan kaldırılması amacıyla öngörülmüĢtür. Bu kural temyiz merciince, idari yargı yerleri arasındaki 

görev ve yetki sorunun temyiz incelemesi safhasında göz önüne alınmasını engelleyen nitelikte bir hüküm 

olarak yorumlanamaz. Nitekim aynı Kanunun 49‟uncu maddesinin 1/a bendinde, görev ve yetki dıĢında 

bir iĢe bakılmıĢ olması, ilk sırada incelenecek temyiz sebebi olarak gösterilmiĢtir. Bölge Ġdare 

Mahkemesinin görevli ve yetkili mahkemeyi belirleme kararının kesinliği, temyiz safhasındaki incelemeye 

kadar sirayet ettirmek, temyiz merciince, yasayla verilmiĢ görevin yerine getirilmemesi sonucunu 

doğuracaktır. Bu yolda bir kabule olanak bulunmamaktadır.”  
34

  Öte yandan ĠYUK‟un DanıĢtay tarafından yapılan bu yorumu, bize göre Anayasanın 141. maddesinin 3. 

fıkrasında düzenlenen yargılamada usul ekonomisi ilkesine ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin 

(AĠHS) 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma ilkesine aykırılık oluĢturmaktadır. Zira dosyanın 

içerisinde BĠM ve/veya DanıĢtay tarafından verilen ve Kanun gereği kesin olan yetkiye iliĢkin karara 

rağmen, dava dosyasının görev veya yetki yönünden yeniden bozulması üzerine, mahkeme tarafından 

bozma kararına uyulması halinde veya ilk kararda ısrar edilmesi durumundan iĢleyecek süreç farklı olsa 

da yargılama uzamıĢ olacaktır. Bozma kararına uyulması DanıĢtay bozma kararına göre dava dosyası 

yetkili mahkemeye gönderilecek ve bu mahkemece görev ve/veya yetki dahil olmak üzere tüm süreç 

tekrardan baĢa dönmüĢ olacaktır.   Mahkeme ilk kararında ısrar ettiğinde ise uyuĢmazlığın Vergi Dava 

Daireleri Kurulu (VDDK) tarafından ısrar kararı onanmazsa Ģayet bu karara uymak Mahkeme için 

mecburi olduğundan ısrardan onamaya kadar geçen süreç kadar; bozulursa bu süreç ve bu süreçten sonra 

dosyanın yetkisizlik ile gönderilmesi ve devamında iĢleyen süreç kadar yargılama uzamıĢ olacaktır. 

Oysaki dosyada aynı yargı kolu içinde kalan mahkemeler arasında bir görev ve/veya yetki belirlemesi 

yapılmıĢtır. UyuĢmazlık bu haliyle esasa iliĢkin olarak verilen karar ile çözüme kavuĢturulmuĢtur. Yetkiye 



284 

 

2.1.5. Görev Ret-DanıĢtaya Gönderme Kararı ve Hukuki Niteliği 

DanıĢtay, bilindiği üzere idari yargının hem yüksek mahkemesi hem de bazı 

uyuĢmazlıklarda ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle temyiz 

istemlerinin haricinde esasında DanıĢtay‟ın görevine giren bir konuda yaĢanan idari bir 

ihtilafın vergi mahkemesinin önüne gelme ihtimali vardır. Dolayısıyla vergi mahkemesi, 

önüne gelen bir uyuĢmazlığın çözümünü 2575 sayılı DanıĢtay Kanunun 23. ve 24. 

maddelerinde düzenlenen konulara iliĢkin olduğu kanaatine varırsa, davanın görev 

yönünden reddine ve dava dosyasının DanıĢtay‟a gönderilmesine karar verir
35

. 

Bu karar Ģekil ve maksat itibariyle Görev Ret- Ġdare Mahkemesine Gönderme 

kararı ile aynı niteliktedir. Bu karar da yine aynı yargı düzeni içinde görevleri Kanunla 

belirlenmiĢ Mahkemelerin, görev hususunu gözetmeleri esasına dayalı bir karardır. Bu 

karalar da tıpkı görev ret-idare mahkemesine gönderme kararı gibi kanun yoluna 

baĢvurulamayacak nitelikte kararlarıdır.  

2.1.6. Görev Ret-Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi Ġçin Dava Dosyasının 

BĠM veya DanıĢtay’a Gönderilmesi Kararı  

Bir dava vergi mahkemesinin önünde doğrudan o mahkemede açılarak gelebileceği 

gibi yukarıda da ifade edildiği gibi idare mahkemesine açılan bir davanın görev ret-vergi 

mahkemesine göverme kararı ile de gelebilmektedir. Burada, dava ilk olarak idare 

mahkemesinde açılmıĢtır. Ġdare Mahkemesi kendisini bu uyuĢmazlığın çözümünde 

görevsiz görmüĢ ve görevli yargı mercinin yine idari yargı kolu içinde yer alan vergi 

                                                                                                                                                                                
iliĢkin yapılan anılan belirlemeden ötürü oluĢan usuli durumun o dava özelinde bir müktesep olarak 

değerlendirilerek, uyuĢmazlığın buna göre çözüme kavuĢturulması hem Anayasanın 141/3. Maddesine 

hem de AĠHS 6. Maddesine daha uyun olacaktır. ĠYUK 49/1-a maddesi ise kanaatimizce dosyanın 

içeriğinde göreve iliĢkin DanıĢtay ya da BĠM tarafından bir belirleme yapılmadığı durumlarda 

incelenmesi gereken bir hususu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
35

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 30.05.2012 gün ve E:2012/1419 K:2012/1394 sayılı kararı. Kararın ilgili 

kısmı Ģöyledir: “Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından 2011/1-12 dönemi için ihtirazi 

kayıtla verilen KV beyannamesine isitnaden ihtirazi kaydın kabul edilmemesi sonucunda tahakkuk eden 

38.358,68.-TL ilave edilen KV ile 1 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 12.4.1 bölümünün üçüncü 

paragrafında yer alan " Ģartların varlığı halinde" ibaresinin tümüyle veya iĢtirak yönünden,   yine anılan 

Tebliğin 12.4.1 bölümünün son paragrafında yer alan "örtülü sermaye kapsamındaki finansmanı 

kullandıran kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleĢen ödenen tutar 

olacaktır...." ibaresinin iptali istemiyle Mahkememizde dava açılmıĢ ise de; söz konusu tahakkuk iĢleminin 

yanı sıra dava konusu edilen 1 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinin iptali istemi ilk 

derece mahkemesi olarak DanıĢtay‟da çözüme kavuĢturulacağından, davanın görev yönünden reddi 

gerekeceği sonucuna varılmıĢtır. 

 Açıklanan nedenlerle, davanın 2577 sayılı Ġ.Y.U.K.'nun 15/1-a maddesi uyarınca görev yönünden reddine, 

dosyanın davayı çözümlemekle görevli DanıĢtay‟a gönderilmesine, 30/05/2012 tarihinde oybirliğiyle  

karar verildi.” 
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mahkemesi olduğu sonucuna varmıĢtır. Davada “görev ret-vergi mahkemesine gönderme” 

kararı verecek ve dosyayı veri mahkemesine gönderecektir. 

Vergi mahkemesi kendisine idare mahkemesinden görev ret kararı ile gelen davada, 

kendisini görevli görmediği gibi davayı kendine gönderen idare mahkemesinin görevli 

olduğunu düĢünürse, bu kez yukarıda ifade edilen “görev ret-idare mahkemesine 

gönderme” kararını veremez. Bu durumda ĠYUK‟un 43/1-b maddesinde yer alan 

görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme de kendisini 

görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya 

yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, 

uyuĢmazlık bölge idare mahkemesince, aksi halde DanıĢtayca çözümleneceği hükmü 

çerçevesinde iĢlem yapılmaktadır. Buna göre, vergi ve idare mahkemeleri aynı yargı 

çevresindeyseler “davanın görev yönünden reddine, görevli ve yetkili mahkemenin tayini 

için dosyanın Bölge Ġdare Mahkemesine gönderilmesine” karar verilmektedir
36

. Farklı 

yargı çevrelerinde bulunan vergi ve idare mahkemeleri arasında ortaya çıkan bir görev 

uyuĢmazlığı söz konusuysa bu kez “davanın görev yönünden reddine, görevli yargı yerinin 

belirlenmesi için dava dosyasının DanıĢtay‟a gönderilmesine” karar verilmektedir
37

. 

2.1.6.1. Görev Ret-Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi İçin Dava Dosyasının BİM 

veya Danıştay’a Gönderilmesi Kararının Hukuki Niteliği 

Görev yerinin belirlenmesi için DanıĢtay veya BĠM‟e gönderme kararının niteliği, 

Bölge Ġdare Mahkemesi veya DanıĢtay‟ın konuyla ilgili kararına bağlı olarak değiĢiklik arz 

                                                           
36

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 21.09.2010 gün ve E:2010/3532 K:2010/2528 sayılı kararı.  Kararın 

gerekçe ve hüküm kısmı Ģöyledir: “Dava dosyasının incelenmesinden; davacının ithal ettiği LCD 

televizyonlar için bandrol satın aldığı, ancak yukarda anılan Yasanın 4. maddesi uyarınca bandrol 

ücretinin matrahının hesabında hata yapılarak, gözetim kıymet kriterleri uygulanmak suretiyle fazladan 

ücret tahsil edildiği gerekçesiyle yapılan düzeltme talebinin reddi üzerine  Ġstanbul 4.Ġdare 

Mahkemesi'nde açılan davada 09.07.2010 gün ve E:2010/1317, K:2010/1351 sayılı karar ile bandrol 

ücretinin, ithal edilen malın KDV matrahına göre belirlendiği gerekçesiyle uyuĢmazlığın çözümünün 

vergi mahkemesinin görev alanına girdiğinden bahisle görev yönünden reddine karar verildiği 

anlaĢılmaktadır. 

 Bununla birlikte, bandrol ücretinin matrahını ithalatta tahsili gereken katma değer vergisine esas matrah 

(özel tüketim vergisi hariç) oluĢturmakta ise de; verginin tahsili amacıyla tesis edilen iĢlem ile bandrol 

ücretinin tahsiline iliĢkin iĢlemler ayrı ayrı iĢlemler olup, 3093 sayılı Yasa uyarınca tesis edilmiĢ bu 

iĢlemin hukuki denetiminin, salt ücretin KDV matrahı esas alınarak belirlenmiĢ olmasına dayanılarak 

vergi mahkemesinin görev alınana girdiğinden söz edilemeyeceğinden, uyuĢmazlığın çözümü 2576 sayılı 

Kanun uyarınca genel görevli yargı yeri olan idare mahkemesinin görev alanına girmektedir. 

 Açıklanan nedenlerle, davanın görüm ve çözümü idare mahkemesinin görev alanına girdiğinden, 2577 

sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 14/3-a ve 15/1-a maddesi uyarınca davanın görev yönünden 

reddine, 2577 sayılı Kanunun 43. Maddesi gereğince görevli yargı mercinin tayini için dava dosyasının 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesine gönderilmesine, 21.09.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” 
37

  Detaylı açıklama için bkz. Yenice - Esin, a.g.e., ss. 712-714  
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etmektedir. BĠM veya DanıĢtay, idare mahkemesini görevli yargı yeri olarak belirlemesi 

halinde, vergi mahkemesinin kararı usule iliĢkin olmakla birlikte o konuyla ilgili nihai 

kararını teĢkil etmektedir. Bu yönüyle “görev ret-görevli mahkemenin belirlenmesi için 

dosyanın BĠM veya DanıĢtay‟a gönderilmesi” kararı usule iliĢkin nihai bir kararı 

hüviyetine bürünmektedir. Ancak bu karar ĠYUK‟un 15/4.  maddesi uyarınca 

temyiz/itiraza kapalı kararlardır. 

BĠM veya DanıĢtay‟ın vergi mahkemesini görevli yargı yeri olarak belirlemesi 

halinde ise, vergi mahkemesi görevli olmadığını düĢündüğü bir davada esastan karar 

vermek durumundadır. Vergi mahkemesi, görevli mahkemenin belirlenmesi için dava 

dosyasını BĠM veya DanıĢtay‟a gönderen merci olarak, iĢin esasının çözüme 

kavuĢturulması noktasında yargısal bir iĢlem yapmıĢ olmaktadır. Bu yönüyle verilen karar, 

karar numarası almamaktadır. Dolayısıyla görev yerinin belirlenmesi için verilen söz 

konusu karar, yargı yerinin belirlenmesi için üst makama yapılan baĢvuru niteliğinde ara 

kararıdır.  

Sonuç olarak “görev ret-görevli mahkemenin belirlenmesi için dosyanın BĠM veya 

DanıĢtay‟a gönderilmesi” kararı, kararı veren mahkemeye ve DanıĢtay veya BĠM‟in 

görevlendirmesine göre değiĢen nevi Ģahsına münhasır ara kararı mahiyetinde olan ancak 

nihai de olabilen iki yönlü bir karardır, denilebilir. 

2.2. YETKİYE İLİŞKİN KARARLAR VE HUKUKİ NİTELİKLERİ 

2.2.1. Genel Olarak 

Vergi mahkemesi önüne gelen uyuĢmazlığın ilk inceleme konularından göreve 

iliĢkin incelemesinde kendisini görevli görürse, bu defa o uyuĢmazlığı çözmeye yetkili 

olup olmadığını incelemektedir. Yetki incelemesi ĠYUK 32. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 

kamu düzenindendir. Taraflar kendi aralarında yetkili mahkemeyi tayin edemedikleri gibi;  

dilekçelerinde ileri sürmeseler dahi mahkeme yargılamanın her aĢamasında yetkili olup 

olmadığına re‟sen karar verebilmektedir
38

.

Yetki incelemesi, ilk inceleme aĢamalarından ikinci aĢamayı teĢkil etmektedir. 

Kendisinde davanın açılması veya baĢka mahkemece gönderme üzerine dosyayı inceleyen 

vergi mahkemesi, idari yargı düzeni içinde ve kendi görev alanı içerisinde gördüğü davada 

38
 Yüce, Türk Vergi Yargısı, a.g.e.,, s. 131 
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yer itibariyle uyuĢmazlığa bakıp bakmayacağını araĢtırmaktadır
39

. Dolayısıyla yetki 

incelemesi, önene gelen bir uyuĢmazlıkta mahkemenin yer bakımından kendisinin görevli 

olup olmadığına karar vermesidir. 

Vergi mahkemesi önündeki uyuĢmazlığı Ģayet yetkisinde görürse bunun için ayrıca 

bir karar almaz. ġayet diğer ilk inceleme konularında da sorun yoksa dava dilekçesi 

tebligata çıkarılmaktadır. Ancak mahkeme, uyuĢmazlığı çözmeye kendini yetkili görmez 

ise bu kez yetkiye iliĢkin bazı müstakil kararlar vermektedir. ÇalıĢmanın bu kısmında bir 

ilk inceleme konusu olarak yetki kuralına göre verilen kararlar ve bunların hukuki 

nitelikleri incelenecektir. 

2.2.2. Yetki Ret Gönderme Kararı (Yetkisizlik Kararı) 

Vergi mahkemesi, incelemekte olduğu uyuĢmazlığın çözümünde çalıĢmanın ikinci 

bölümünde açıklanan ĠYUK 37 maddesi kapsamında, baĢka bir yer vergi mahkemesinin 

görevli olduğu sonucuna varırsa, iĢin esasına girmeksizin ve hatta diğer ilk inceleme 

konularını dahi incelemeden dilekçe üzerine “Yetki Ret Dosyanın Yetkili Vergi 

Mahkemesine Gönderilmesine” karar verir
40

.  

Bu karar ĠYUK‟un 15/1-a maddesine göre verilmiĢ olmakla birlikte aynı Kanunun 

43/1. maddesinde de benzer hüküm yer almaktadır. Ancak ĠYUK 43. maddesi görev ve 

yetkiye iliĢkin idari yargı organları arasında meydana gelecek uyuĢmazlıkların çözüme 

kavuĢturma maksadına haiz hükümler de içermektedir. Bu nedenle “Yetki Ret Dosyanın 

Yetkili Vergi Mahkemesine Gönderilmesi” kararı bir ilk inceleme kararıdır. 

Bir uyuĢmazlıkta mahkemenin yetkisiz olduğunu saptaması için aynı zamanda 

hangi yer vergi mahkemesinin yetkili olduğunun da tespitini gerekli kılmaktadır. Bu 

yapıldıktan sonra davanın bir an evvel esastan çözüme kavuĢturulabilmesi için 

                                                           
39

  IĢıklar, “Ġdari Yargılamada Ġlk Ġncelemenin Sıra, Düzen ve Usulü”, a.g.m., s. 90  
40

  Ankara 3. Vergi Mahkemesinin E:2013/1086 K:2013/1031 sayılı yetki ret kararında, davacı mükellef 

tarafından hakkında tesis edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefiyetinin hatalı 

olduğundan bahisle 31.12.2012 tarihli dilekçe ile  2007 yılı için Küçükçekmece Vergi Dairesi 

Müdürlüğü‟ne düzeltme baĢvurusunda bulunulduğu, bu baĢvurunun anılan vergi dairesince cevap 

verilmeyerek zımnen reddi üzerine bu defa 07.03.2013 tarihinde Ģikayet yoluyla Maliye Bakanlığı Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı‟na baĢvurulduğu, söz konusu baĢvurunun 60 gün içinde cevap verilmemek suretiyle 

zımnen reddi üzerine açılan davada; davanın çözümünde, düzeltme ve Ģikayet baĢvurularına konu BSMV 

vergilerini tarh ve tahakkuk iĢlemlerini yapan Ġstanbul Küçükçekmece Vergi Dairesinin bulunduğu 

Ġstanbul Vergi Mahkemesi yetkilidir gerekçesine dayalı olarak verilen davanın yetki yönünden  reddine ve 

dosyanın yetkili Ġstanbul Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiĢtir.  
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Kanunkoyucu dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi gerektiğine 

hükmetmiĢtir. 

Dolayısıyla tıpkı görev ret-gönderme kararında olduğu gibi bu karar da, iki 

aĢmadan oluĢmaktadır. Ġlk aĢamada vergi mahkemesi kamu düzenin bozulmaması veya 

tesisi noktasında bir hareket tarzı benimsemekte,  kendi yetkisi dâhilinde olmayan bir 

uyuĢmazlık hakkında karar veremeyeceğini saptamaktadır. Ġkinci aĢamada ise dava 

dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesine hüküm kurulmaktadır. 

2.2.2.1. Yetki Ret Gönderme Kararının Hukuki Niteliği 

Davanın yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının yetkili vergi mahkemesine 

gönderilmesine iliĢkin karar, Mahkemenin karar numarası alarak dosyadan el çektiği karar 

olmakla birlikte; uyuĢmazlığın esası hakkında verilmiĢ bir karar değildir. Bu nedenle bu 

karar, genel yargılama hukuk ilkelerine göre usule iliĢkin nihai bir karardır.  

Teknik olarak mahkemenin veya hâkimin dosyadan elini çekmesi sonucunu 

doğuran her nihai kararın temyiz veya itiraza konu edilmesi gerekir. Ancak tıpkı görev ret-

gönderme kararlarında olduğu gibi bu karara karĢı kanun yolları ĠYUK‟un 15/4. maddesi 

ile kapatılmıĢtır. Bu kararlara karĢı yapılan kanun yolu baĢvuruları incelenmeksizin 

reddedilmektedir
41

. 

Ancak yetki ret-gönderme kararı uygulamada tıpkı idari yargı mercilerinin kendi 

yargı düzenlerine iliĢkin verdikleri görev ret kararları gibi, doğrudan temyiz/itiraza konu 

edilemeseler de esas kararla birlikte temyiz/itiraza konu edilmeleri mümkündür. 

2.2.3. Yetki Ret-Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Ġçin Dosyanın BĠM veya 

DanıĢtay’a Gönderilmesi Kararı 

Yetki ret kararı dava dilekçesinin ilk sunulduğu mahkeme tarafında verilebileceği 

gibi, dava dosyasının kendisine, baĢka bir vergi mahkemesi tarafından verilen yetki ret-

gönderme kararı ile gelmesi üzerine de verilebilir. Bu durumda davanın ilk açıldığı 

mahkeme kendini yetkisiz görüp de yetki ret dava dosyasının yetkili vergi mahkemesine 

gönderilmesine kararı verirse, dava dosyası bu kararda gösterilen yetkili vergi 

mahkemesine gönderilir ve mahkemece esasa kaydedilir.  

                                                           
41

  DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 19.10.2000 gün ve E:2000/1812 K:2000/4269 sayılı kararı. 
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Dosyayı esasına kaydeden mahkeme tarafından ikinci bir ilk inceleme yapılır. 

Yapılan ilk incelemenin sonunda ikinci mahkeme de kendisini yetkisiz görürse; bu 

mahkeme tarafından da yine iki aĢamalı bir yetkisizlik kararı verilecektir. Kararın ilk 

aĢamasında yetkisizlik saptanırken ikinci aĢamada yetkili mahkemenin saptanması için 

tıpkı idari yargı düzeni içindeki göreve iliĢkin uyuĢmazlıklarda olduğu gibi dosya ya BĠM 

ya da DanıĢtay‟a gönderilecektir. Bu karar görev incelemesi üzerine verilen kararla ikiz bir 

mahiyet arz etmektedir ve ĠYUK‟un 15. maddesine göre değil, ĠYUK‟un 43/1-b maddesine 

göre verilmektedir
42

. 

ĠYUK‟un 43/1-b maddesine göre kendisine yetki ret kararı ile gelen dosyada 

mahkeme de kendisini yetkisiz görürse, buna iliĢkin vereceği gerekçeli yetki ret kararı ile 

birlikte uyuĢmazlığı çözmeye yetkili mahkemenin tespit edilmesi için dava dosyasını 

duruma göre ya BĠM‟e ya da DanıĢtay‟a gönderecektir. Bu gönderme kararı esasen BĠM 

veya DanıĢtay‟a yapılmıĢ ve yetkili vergi mahkemesinin tespitini içeren bir baĢvurma 

kararıdır da aynı zamanda. 

Ġki vergi mahkemesi arasında cereyan eden yetki uyuĢmazlığını çözecek olan 

merciler, Kanunkoyucu tarafından BĠM ve DanıĢtay olarak belirlenmiĢtir. Bu belirleme de 

yine yerellik ilkesi gözetilerek yapılmıĢtır. Buna göre yetkisizlik kararları veren 

mahkemeler aynı BĠM‟in yargı çevresinde ise, yetkili mahkemenin tespitini bu yer BĠM 

                                                           
42

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi Hâkimliği‟nce 27.07.2011 gün ve E:2011/1371 K:2011/2976 sayılı kararı: 

“Dava dosyasının incelenmesinden; davacının adına yaptırdığı bireysel emeklilik poliçeleri kapsamında 

Kanun gereği elde ettiği vergi avantajının maaĢına yansıtılmadığı gerekçesi ile maaĢından tevkif yoluyla 

alınan gelir vergisi kesintisine konu edilmediği halde kendisine de ödenmeyen tutarın kendisine ödenmesi 

yönünde  yaptığı baĢvurusunun reddine iliĢkin olarak tanzim edilen 08.12.2010 gün ve 383 sayılı iĢlemin 

iptali ve ödenen söz konusu tutarın yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle Ankara 7. Ġdare Mahkemesi 

nezdinde dava açıldığı, burada verilen "Görev Ret, Vergi Mahkemesine Gönderme" kararı uyarınca 

dosyanın Ankara 6. Vergi Mahkemesine geldiği, Mahkemece verilen "Yetki Ret, Dosyanın Ġstanbul Vergi 

Mahkemesine Gönderilmesi" kararı uyarınca dosyanın Mahkememizin esasına girdiği anlaĢılmıĢtır. 

 Yukarıda değinilen mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte 

değerlendirilmesinden; davanın konusu davacının ücret geliri üzerinden kesilen vergi tevkifatına iliĢkin 

olmayıp; davacının bireysel emeklilik kapsamında faydalandığı vergi avantajının ücretine yansıtılıp 

yansıtılmamasına iliĢkin olduğu, dolayısıyla buradaki uyuĢmazlığın temelini davacının maaĢ bordrosunu 

düzenleyen iĢveren olan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun iĢlemi teĢkil etmekte olup 

Ġstanbul Vergi Mahkemelerini yetkili kılacak Ġstanbul'da mukim herhangi bir vergi dairesinin iĢleminin 

bulunmadığı sonucuna varılmıĢtır 

 Bu durumda; davanın görüm ve çözümünün Ankara Vergi Mahkemeleri olduğu anlaĢılmakla; yetki ret 

kararı ile gelen dosyada yetkili yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın DanıĢtay'a gönderilmesi 

gerekmektedir. 

 Açıklanan nedenlerle; 2577 Sayılı Kanun'un 15. maddesinin 1/a bendi uyarınca davanın yetki  yönünden 

REDDĠNE, aynı yasanın 43/1-b maddesi uyarınca yetkili mahkemenin belirlenebilmesi için dava 

dosyasının DanıĢtay BaĢkanlığına gönderilmesine, 27/07/2011 tarihinde  karar verildi.” 
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yapacaktır. Yetkisizlik kararlarını veren mahkemeler ayrı BĠM‟lerin yetki alanında 

kalıyorsa, yetkili mahkemeyi bu kez DanıĢtay tespit edecektir
43

.   

2.2.3.1 Yetki Ret-Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi İçin Dosyanın BİM veya 

Danıştay’a Gönderilmesi Kararının Hukuki Niteliği 

Mahkemeler arasında meydana gelen yetki uyuĢmazlığı, ĠYUK 43/1-b maddesine 

göre DanıĢtay ve/veya BĠM‟ler karar vermektedir. Ancak bu kararın verilebilmesi için 

kendisine yetki ret-gönderme kararı üzerine gelen dosyada vergi mahkemesinin de 

kendisini yetkisiz görmesi ve davayı yetki yönünden reddedip yetkili mahkemenin 

belirlenmesi için dosyanın BĠM veya DanıĢtay‟a gönderilmesi gerekir. Buradaki usul görev 

ret-görevli mahkemenin belirlenmesi için dosyanın BĠM veya DanıĢtay‟a gönderilmesi 

kararındaki usulle aynıdır. Bu nedenle yukarıda yapılan açıklamaların tümü bu husus için 

de geçerlidir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse; yetki ret-yetkili mahkemenin belirlenmesi için dava 

dosyasının BĠM veya DanıĢtay‟a gönderilmesi kararı, idari yargılama hukukuna özgü iki 

yönlü bir karar görünümü arz etmektedir. Bir yönüyle kendisi yetkilendirilemezse 

dosyadan elini çektiği usule iliĢkin nihai bir karara dönüĢmektedir. DanıĢtay veya BĠM 

kararına göre ilk gönderme kararının veren mahkeme değil de ikinci vergi mahkemesinin 

kendisi yetkilendirilmiĢse, bu kez anılan karar iĢin esasına iliĢkin karar verilebilmesi için 

usuli sorunların çözümlenmesi için yapılan yargısal bir iĢlem (bir baĢvuru) ve haliyle ara 

kararı mahiyetinde olmaktadır. 

Dolayısıyla yetki ret- yetkili mahkemenin belirlenmesi için dosyanın DanıĢtay veya 

BĠM‟ gönderilmesi kararı ile görev ret- görevli yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın 

DanıĢtay veya BĠM‟e gönderilmesi kararları aynı niteliktedirler.    

                                                           
43

  Yoksa tek hâkim tarafından verilen yetkisizlik kararları için Bölge Ġdare Mahkemesi,  kurul halinde 

verilen dosyalar için DanıĢtay yetkili mahkemeyi tespit eder diye bir durum söz konusu değildir. Zira tek 

hakim olarak verilen yetkisizlik kararları üzerine, yetkili mahkemenin tespiti için Ģayet farklı Bölge Ġdare 

Mahkemelerinin yetki sınırlarında kalıyorsa dosya DanıĢtay‟a; kurul halinde verilen yetkisizlik 

kararlarında da aynı Bölge Ġdare Mahkemesinin sınırlarında ise mahkemeler dosya bu kez o yer Bölge 

Ġdare Mahkemesine gönderilir. 
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2.3. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ NEDENİYLE VERİLEN MERCİNE TEVDİ 
KARARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

2.3.1. Genel Olarak 

Ġdarî mahkemeler ve haliyle vergi mahkemeleri önlerine gelen bir uyuĢmazlıkta iĢin 

esası hakkında karar verilebilmesi için dava dilekçesini ĠYUK 14/3. maddesine göre idari 

merci tecavüzü yönünden de incelemeye tabi tutmaktadırlar. Mahkeme, açılan bir iptal 

davasında, idari davaya konu edilebilecek bir iĢlem bulunsa da, bu iĢlem ilgili mevzuat 

gereği idari itiraza tabiyken, bu süreç tamamlanmadan doğrudan idari davaya konu 

edilemez. ġayet zorunlu idari itiraz süreci tamamlanmadan dava açılırsa mahkeme, 

ĠYUK‟un 15. maddesinin 1. fıkrasının „e‟ bendi uyarınca “mercine tevdi” kararı verecektir. 

2.3.2. İdari Merci Tecavüzü Nedeniyle Mercine Tevdi Kararı 

Ġdari merci tecavüzü nedeniyle mercine tevdi karar verilebilmesi için: 

- Ġlk önce ortada kesin ve yürütülmesi gereken bir iĢlem olmalıdır. 

- Bu iĢlem idari yargı yerinde açılacak idari davaya konu edilebilmesi için 

ilgili mevzuatta öncelikle bir idari itiraza ya da baĢvuruya konu edilmiĢ olmasına bağlı 

kılınmıĢ olmalıdır. 

- Ġdari dava, ilgili mevzuatta dava açılmadan önce ön koĢul olarak düzenlenen 

zorunlu itiraz veya idari baĢvuru atlanarak açılmıĢ olmalıdır. 

- Ġdari dava, idari itiraz veya baĢvuru için ilgili mevzuatta aranan süre 

içerisinden açılmıĢ bulunmalıdır. 

Bu koĢulların birlikte gerçekleĢmiĢ olması nedeniyle idari yargı yeri ĠYUK 15/1-e 

maddesi uyarınca dava dilekçesinin görevli idari merciine gönderilmesine yani mercine 

tevdiine kararı verir
44

.

Vergi mahkemelerinde görülen uyuĢmazlıklar için çalıĢmanın ikinci kısmında ifade 

edilen Gümrük Kanunundan kaynaklı bazı idari uyuĢmazlıklar için zorunlu idari itiraz yolu 

ile ĠYUK 13. maddesindeki ön baĢvuru koĢulu nedeniyle yasa gereği; dava açma süresi 

geçen iĢlemler için yapılan düzeltme baĢvurusundan kaynaklanan Ģikâyet sürecinin zorunlu 

olarak iĢletilmesi gerektiği yolundaki DanıĢtay yorumu nedeniyle mercine tevdi kararları 

verilebilmektedir.  

44
 Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e.,, s. 560 
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Ġlk olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunun 242. maddesine göre gümrük vergileri, 

cezalar ve idari kararlar için bu iĢlemlerin tebliğ (ya da yerine göre ıttıla) tarihi üzerine on 

beĢ gün içerisinde Bölge Müdürlüğü‟ne (eski adıyla BaĢmüdürlüğe) itiraz edilmesi gerekir. 

ġayet bu yapılmadan söz konusu gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlar için doğrudan 

doğruya idari dava açılırsa mahkeme idari merci tecavüzü nedeniyle mercine tevdi kararı 

verecektir
45

. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. O da 

idari itiraz süresi ile dava süresinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Ġdari itiraz 

süresinin iĢlemin tebliğinden on beĢ gün içinde yapılması gerekirken, vergi mahkemesinde 

idari dava açma süresi bilindiği gibi otuz gündür. Bu nedenle 4458 sayılı Kanun uyarımca 

tesis edilmiĢ ve yine bu Kanunun 242. maddesine göre zorunlu idari itiraz sürecine tabi 

iĢlemlerde idari merci tecavüzünden ötürü mercine tevdi kararı verilebilmesi için idari 

davanın da bu yasal on beĢ günlük süre içerisinde açılması gerekmektedir. Ġdari itiraza tabi 

bir iĢlemin tebliğinden sonra idari itiraza gidilmeksizin on beĢ günlük yasal süre bitikten 

sonra açılacak idari davada artık merci tecavüzünden söz edilemez. Diğer bir anlatımla kiĢi 

idari dava açmadan önce gerekli koĢul olan onbeĢ günlük itiraza gitmeden idari davasını, 

otuz günlük yasal dava açma süresi içinde açsa dahi onbeĢ günlük idari itiraz süresi 

sonlanmıĢ olacaktır. ĠYUK‟un 15/2. maddesi hükmü uyarınca idari itiraza esas tarih 

mahkemeye dava açma tarihi olarak kabul edileceğinden ve bu tarih itibariyle de on beĢ 

günlük süre geçtiği için burada mercine tevdi kararı verilse dahi ilgili merci tarafından 

itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesine dayalı olarak itirazın süre yönünden reddine 

karar verilecektir. Bu da on beĢ günlük itiraz süresinin bitmesinden sonra doğrudan 

doğruya açılacak davalar için verilmesi muhtemel mercine tevdi kararını iĢlevsiz ve hukuki 

yarardan yoksun kılacaktır. Bu nedenle DanıĢtay bu durumlarda mercine tevdi kararı 

yerine “incelenmeksizin ret” kararının verilmesi gerektiğine içtihat etmiĢtir
46

. 

Vergi mahkemelerinde idari merci tecavüzü nedeniyle verilen bir diğer mercine 

tevdi kararı ise düzeltme baĢvurusundan sonra Ģikâyet yolu ile Maliye Bakanlığı Gelir 

                                                           
45

  DanıĢtay Yedinci Dairesinin 03.12.2013 gün ve E:2010/4835 K:2013/6898 sayılı kararı. Kararda 4458 

sayılı Kanunun 242. Maddesine göre BaĢmüdürlüğe (Bölge Müdürlüğü) itiraz edilmeden açılan davada 

mercine tevdi kararı verilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 
46

  DanıĢtay Yedinci Dairesinin 03.05.2007 gün ve E:2006/3285 K:2007/2122 sayılı kararı. Bu karar ile 

Mersin Vergi Mahkemesinin 27.12.2005 gün ve E:2005/2887 K:2005/1753 sayılı ve (karar verildiği 

tarihte cari olan) yedi günlük itiraz süresi geçirilerek mahkeme kayıtlarına intikal ettirilen dilekçeyle 

açılan davada, dilekçenin merciine tevdi hukuki yarar sağlamayacağından uyuĢmazlığın esasının 

incelenmeyeceğinden bahisle verilen incelenmeksizin ret kararı onanmıĢtır. Yine DanıĢtay Yedinci 

Dairesinin 19.04.2007 gün ve E:2005/1465 K:2007/2003 sayılı kararı.  
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Ġdaresi BaĢkanlığı‟na müracaat edilmesi gerektiği yargısal yorumu uyarınca verilen 

mercine tevdi kararıdır. 213 sayılı Kanunun konuyla ilgili 124/1. maddesinde, vergi 

mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri 

reddolunanlar Ģikâyet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler hükmü yer 

almaktadır. Dolayısıyla burada Kanunun lafzından düzeltmeden sonra emredici bir Ģikâyet 

süreci öngördüğünü söylemek mümkün değildir. Ancak DanıĢtay dönem dönem farklı 

kararlar
47

 vermiĢ ise de hâkim görüĢ olarak bu hükmü zorunlu bir idari süreç olarak 

yorumlamakta ve dava açma süresi geçmiĢ bir vergilendirme iĢlemi için yapılacak 

düzeltme talebinin reddi halinde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na Ģikâyet müracaatını zorunlu 

saymaktadır
48

. 

DanıĢtay‟ın yoruma göre düzeltme baĢvurusunu dava açma süresini geçirdikten 

sonra yapan kiĢi, Ģayet baĢvurusu reddedilirse bu ret iĢlemine karĢı doğrudan doğruya dava 

açamayacaktır. Ġlk önce DanıĢtay‟ın zorunlu saydığı Maliye Bakanlığı‟na (ki bu 5345 

sayılı Kanundan sonra Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı olarak değiĢtirilmiĢtir) Ģikâyet baĢvurusu 

yapmalı Ģayet bu baĢvuru da reddedilirse bu ret iĢlemine karĢı idari davasını açmalıdır. 

Düzeltilmesi istenen ilk iĢlem nedeniyle dava açma süresi geçen düzeltme baĢvurularının 

reddi üzerine doğrudan doğruya açılacak idari davalarda vergi mahkemeleri mercine tevdi 

kararı vermektedirler
49

. 

                                                           
47

  DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 25.11.2010 gün ve E:2008/5419 K:2010/5684 sayılı kararı. Bu karar ile 

düzeltme baĢvurusundan sonra Ģikayet yolunun zorunlu olmadığı belirtilmiĢtir. Kararda, 213 sayılı 

VUK‟un 124. Maddesinde yer alan “Ģikâyet yolu ile Maliye Bakanlığı‟na müracaat edebilirler” ifadesi ile 

bu baĢvuru, ilgilinin isteğine bağlı olarak kullanılabilecek bir idari baĢvuru yolu olarak öngörüldüğü ifade 

edilmiĢtir. Yine DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 15.04.2011 gün ve E:2009/5518 K:2011/2325 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 29.02.2012 gün ve E:2011/1684 K:2012/392 sayılı kararını onayan 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 08.11.2012 gün ve E:2012/14608 K:2012/18085 sayılı kararı. Benzer 

saptamalar için bkz. Sarıaslan, “Düzeltme (ve ġikayet) BaĢvurusu ile ĠYUK 11. madde BaĢvurusunun 

KarĢılıklı Ġncelenmesi,: Benzerlikler Farklılıklar”, a.g.m., s.124    
48

  DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 11.04.2013 gün ve E:2011/5800 K:2013/3297 sayılı kararı. Kararda 

düzeltme baĢvurusundan sonra Ģikâyet yolunun zorunlu olduğundan bahisle mercine tevdi kararı verilmesi 

gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. Aynı Ģekilde DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 27.02.2004 gün 

ve E:2003/254 K:2004/28. sayılı kararı,  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 03.02.2011 gün ve E:2009/5397 

K:2011/330 sayılı kararı, DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 02.05.2013 gün ve 2012/8530 K:2013/3170 

sayılı kararı, DanıĢtay Yedinci Dairesinin 05.12.2005 gün ve E:2003/1241 K:2005/3105 sayılı kararlar da 

bu yöndedir.  
49

  Aydın Vergi Mahkemesinin 05.01.2009 gün ve E:2008/2162 K:2009/3 sayılı kararı, Ġstanbul 7. Vergi 

Mahkemesinin 30.01.2012 gün ve E:2011/2142 K:2012/261 sayılı kararı, Ġstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 

12.03.2009 gün ve E:2009/6125 K:2012/657 sayılı kararı, Ġstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 23.03.2012 

gün ve E:2011/1498 K:2012/744 sayılı kararı, Balıkesir Vergi Mahkemesinin 08.06.2012 gün ve 

E:2012/390 K:2012/478 sayılı kararı bu yöndedir. 
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Vergi Mahkemelerince incelenip de idari merci tecavüzü nedeniyle verilen bir diğer 

idari uyuĢmazlık türü ise ĠYUK 13. maddesi uyarınca idarenin eyleminden kaynaklı 

açılacak tam yargı davaları için söz konusu olmaktadır
50

. Ancak bu durum uygulamada 

sıkça karĢılaĢılan bir durum değildir.  

2.3.2.1. Mercine Tevdi Kararının Hukuki Niteliği 

Mercine tevdi kararı, idari (idare/vergi) mahkemeler tarafından, idari uyuĢmazlığın 

çözümü noktasında, henüz kendisinin harekete geçmesi ya da olayın çözüme 

kavuĢturulması için kendisine baĢvurulma koĢullarının oluĢmadığı, dolayısıyla yargısal 

aĢamadan önceki idari aĢamanın henüz sonlanmadığı anlamına gelen bir karardır. Bununla 

birlikte bu karar ile Mahkeme ve hâkim dava dosyasından elini çekmektedir. Daha doğrusu 

bu karar ile davanın çözümüne elini hiç uzatmayacağını, uzatamayacağını tespit 

etmektedir.  

Merciine tevdi kararı, yargılama faaliyetinin gerçekleĢmesi için gerekli yasal 

koĢulların henüz olayda bulunmadığını ortaya koyan ancak hak kayıplarının yaĢanmaması 

için de idari dava baĢvurusunu sanki idari bir baĢvuruymuĢ gibi ilgili merciye gönderen bir 

karardır. Dolayısıyla bu kararın niteliği gereği iki temel sonucu vardır. Ġlki, mercine tevdi 

kararı, idari uyuĢmazlığın esası hakkında verilmiĢ bir karar değildir. Bu karar ile mahkeme, 

idare ile kiĢi arasında meydana gelmiĢ uyuĢmazlığın çözümünde henüz idari sürecin 

sonlanmadığı noktasında bir saptama yapmaktadır. Ancak bu saptamanın doğru olup 

olmadığı ya da mahkemenin verdiği bu kararın hakkın teslimi noktasında gereksiz 

gecikmelere ve hatta dava hakkının kullanılamamasına neden olmak gibi riskler taĢıması 

nedeniyle Kanun koyucu bu kararı ĠYUK 15/4. maddesinde düzenlenen temyiz ve itirazdan 

bağıĢık kararlar arasında saymamıĢtır.  

Bu karar ile kiĢi ile idare arasında cereyan etmiĢ olan idari uyuĢmazlık 

çözümlenmiĢ olmaz. Yani bu kiĢi ile idare arasında oluĢan uyuĢmazlık henüz idari bir dava 

hüviyeti kazanacak durumda olmadığından bu karar verilir ve deyim yerindeyse bu kararla 

kimse davayı kazanmaz veya kaybetmez. Ancak idari mercie baĢvurmadan doğrudan dava 

açan davacı taraf yargılama giderlerine mahkûm edilir.   

                                                           
50

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 06.12.2011 E:2011/2458 K:2011/4063 sayılı kararı. Kararda, idari 

eylemlerden hakları ihlal edilmiĢ olanların idari dava açmadan önce ilgili idareye baĢvurarak haklarının 

yerine getirilmesini istemeleri, bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde dava açılması 

gerekmekte olup; bu hali ile idareye baĢvurulmadan doğrudan Mahkememizde açılan davanın, idari merci 

tecavüzü nedeniyle esasının incelenmesi olanağı bulunmadığına hükmedilmiĢtir. 
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Mercine tevdi kararının bir diğer önemli sonucu ise Mahkeme tarafından dava 

dilekçesi ve eki belgeler görevli addolunan idari mercie gönderilmesidir. Burada davanın 

açıldığı tarih, mercine baĢvurma tarihi olarak kabul edilmektedir
51

. Ġdare, dilekçenin

kayıtlarına girmesinden itibaren özel mevzuatında bir düzenleme varsa, örneğin 4458 sayılı 

Gümrük Kanunun 242. maddesinde olduğu gibi otuz gün, Ģayet özel bir düzenleme yoksa 

idari baĢvurularda uygulanması gereken genel hüküm konumunda olan ĠYUK 10. 

maddesinde düzenlenen altmıĢ gün içinde talep hakkında bir karar verir. ġayet bu süreler 

için bir karar verilmezse talep zımnen reddedilmiĢ sayılır. Bu açık ya da zımni ret iĢlemine 

karĢı yasal süre içinde yeni idari davanın açılması gerekmektedir
52

.

Sonuç olarak merciine tevdi kararı, vergi mahkemeleri tarafından verilen tespit ve 

gönderme sonuçlar ihtiva eden usule iliĢkin nihai bir karardır. Dolayısıyla bu kararlara 

karĢı temyiz/itiraz yoluna baĢvurulabilmektedir. 

2.4. EHLİYET RET KARARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 

2.4.1. Genel Olarak 

KiĢilerin idari davada davacı olabilme yetenekleri ehliyet kavramı ile ifade edildiği 

ve idari yargıda ehliyet kavramının objektif ve sübjektif ehliyet olmak üzere iki aĢamalı 

hatta vergi uyuĢmazlıklarında sübjektif ehliyete iliĢkin ikinci aĢamanın da kendi içinde 

ĠYUK ve VUK‟un özel düzenlemelerine göre incelemesi olarak ayrıca ikiye ayrıldığı, 

ikinci bölümde ifade edilmiĢti. ÇalıĢmanın bu kısmında ise vergi mahkemeleri tarafından 

yapılan ilk incelemede ehliyete iliĢkin verilen karar ve bunun hukuki niteliği 

incelenecektir. 

Ġdari davanın davacısına iliĢkin bir ilk inceleme konusu olan ehliyet hususu 

incelenirken vergi mahkemeleri (ve tabi ki diğer idari yargı mercileri) davacı konumunda 

olan gerçek ve/veya tüzel kiĢiyi söz konusu idari davayı açmaya ehil görürse buna iliĢkin 

51
 Ancak idari merci tecavüzü olan bir olayda dava tarihi idareye baĢvurma tarihi olarak kabul edilse de 

kiĢinin ilk iradesi hatalıda olsa mahkemeye baĢvurma olduğundan, talebin ne zaman ve ne Ģekilde 

inceleneceği ya da ret veya zımni ret iĢleminin nasıl tesis edileceği sorunu ortaya çıkabilmektedir. 

Mercine tevdi kararı verilip de dilekçe ve ekli belgeler idareye gönderildiğinde dikkat edilmesi gereken 

ilk nokta idareye baĢvurma tarihi dava tarihi olsa da; idarenin konuyla ilgili cevap verme süresi ya da 

zımni ret iĢleminin tesis olunma süresinin baĢlangıç noktası, dilekçenin Mahkeme tarafından gönderilmesi 

üzerine idarenin kayıtlarına alındığı tarihtir. 
52

 Çağlayan, a.g.e., s. 54 
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ayrıca bir karar almaz. Dilekçe diğer ilk inceleme konuları yönünden de incelendikten 

sonra Ģayet sorun yoksa esastan karar verilebilecek aĢamaya gelmesi için diğer usuli 

iĢlemler yapılır.  

Öte yandan mahkeme, davacının söz konusu idari davayı veya daha özel bir 

anlatımla vergi davasını açmaya ehil görmezse ilk dilekçe aĢamasında veya davanın her 

aĢamasında “davanın ehliyet yönünden reddine” kararı verir. ĠYUK‟un lafzında böyle bir 

ifade yer almasa da bu karara uygulamada “ehliyet ret” kararı denir. ĠYUK‟un konuyla 

ilgili 15/1-b maddesinde düzenlenen bu karar, usule iliĢkin olduğundan esasa dair verilen 

“ret” kararından ayırmak için bu kavram kullanılmaktadır
53

.  

2.4.2. Ehliyete Ret Kararı 

Ġlk inceleme konuları arasında yapılan ehliyet incelemesi sonucunda davacının 

medeni hukuk hükümlerine göre belirlenen objektif ya da ĠYUK ve VUK hükümlerine 

göre aranan sübjektif dava ehliyeti yoksa, dava ehliyet yönünden reddedilmektedir. Bizde 

çalıĢmamızda bu kararı uygulamadaki genel kabul görmüĢ haliyle ifade edeceğiz. Böylece 

bir usul kararının adı konularak bunun esasa müessir sonuçları daha net olarak ortaya 

konulmaya çalıĢılacaktır. 

Ġlk inceleme konularından görev ve yetki gibi yargılamaya iliĢkin ilk husus 

geçildikten sonra ortada idari merci tecavüzü de yoksa bu kez davacının idari dava 

açmadaki ehliyeti incelenmekte ve husus ehliyet kavramı ile ifade edilmektedir. Böylece 

vergi mahkemesi önüne gelen bir uyuĢmazlıkta görevli ve yetkili olduğunu olayda merci 

tecavüzü de bulunmadığını düĢünüyorsa davacının medeni hukuka göre dava ehliyetini 

baĢka bir ifade ile objektif ehliyeti, bunda da sorun yoksa ĠYUK ve VUK göre belirlenen 

ve dava konusu ettiği iĢlemle arasındaki hukuki bağı ifade eden sübjektif ehliyeti 

inceleyecektir. KiĢi açtığı idari davada, Ģayet bu aĢamalı ehliyet incelemesinden birinin 

koĢullarını taĢımıyorsa, davası ehliyet yokluğundan reddedilecektir
54

. Bu karar objektif 

ehliyet yokluğundan olacağı gibi, sübjektif ehliyet yokluğundan da olabilir.  

                                                           
53

  Öyle ki UYAP ortamında hazırlanan karar türleri ve Ģablonları da bu ifadeye yer vermektedir. 

Mahkemelerce verilen karar dosya gömleğine yazılırken “ehliyet ret” olarak yazılmaktadır. 
54

  Ġzmir 4. Vergi Mahkemesi'nin 16.12.2009 tarih ve E:2009/1758, K:2009/1887 sayılı kararı, Bursa 1. Vergi 

Mahkemesinin 03.01.2002 gün ve E:2001/2338 K:2002/1 sayılı kararı, Adana 2. Vergi Mahkemesinin 

04.06.2009 tarih ve E:2009/58, K:2009/630 sayılı kararı, Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 08.11.2013 gün 

ve E:2013/2926 K:2013/2467 sayılı kararı. 
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Objektif ehliyet ĠYUK‟un 31. maddesinin göndermede bulunduğu HMK‟ya göre 

medeni hukuk hükümlerine göre belirlenecektir. Böylece objektif ehliyet yokluğu kiĢinin 

hak ehliyetine sahip olsa da medeni hukuk anlamında fiil ehliyetine sahip olmadığı 

durumlarda, vergi yargılaması özelinde ifade etmek gerekirse, davacı olan geçek kiĢi 

küçük ya da kısıtlı ise, bir organizasyon ise tüzel kiĢiliğinin bulunması ve tüzel kiĢilerde 

temsil organı oluĢturulmuĢ olması gerekmektedir. Örneğin hukukumuzda adi ortaklıkların 

tüzel kiĢilikleri bulunmadığından DanıĢtay Yedinci Dairesi tarafından, bunların açılacak 

davalarda taraf olma ehliyetleri bulunmadığı yoruma yapılarak bu yönde kararlar 

verilmiĢtir
55

. Ancak DanıĢtay‟ın vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin diğer daireleri bu kararın 

aksine kararlar vermiĢlerdir. Bizim de katıldığımız genel kanaate göre, vergi mükellefi 

olan bir organizasyonun (adi ortaklık) vergiye muhatapken, vergiden kaynaklı iĢlemlere 

karĢı dava açamayacak olması düĢüncesi, hak arama ve mülkiyet hakkına aykırı 

olacağından, adi ortaklıkların vergi davalarında ehliyetli olduğunu kabul etmek gerektiği 

yönündedir
56

. Aynı Ģekilde bir tüzel kiĢiliğin dava açabilmesi için tüzel kiĢilik vasfını 

yitirmemiĢ olması gerekmektedir
57

.   

Öte yandan vergi mahkemelerinde açılan çoğu davada ehliyet ret kararı sübjektif 

ehliyet yokluğundan verilir. Bu karara göre mahkeme dava açan kiĢiyi idari davada davayı 

açmaya ehil görse de dava konusu edilen idari iĢlem veya idari istem arasında olması 

                                                           
55

  DanıĢtay Yedinci Dairesinin 14.11.2005 gün ve E:2003/30 K:2005/2697, 06.05.2008 gün ve 2006/5426 

K:2008/2531, 06.07.2009 gün ve E:2009/4489 K:2009/3541 sayılı kararları. Ancak Dairenin son tarihli 

kararlarında bu yönde bir içtihadına rastlanmadığını ifade etmek gerekir. 
56

  DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 26.01.2007 gün ve 2006/379 K:2007/41 sayılı kararı ile kararda 

yer alan ve adi ortaklığın objektif  ehliyet yokluğundan taraf ehliyetinin bulunmadığı gerekçesine bağlı 

azlık oyuna rağmen; adi ortaklığın açtığı davanın esasını inceleyen Mahkeme ve DanıĢtay Dördüncü 

Daire kararları ehliyet yönünden değil esastan değerlendirilmiĢtir.  
57

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‟nun 08.10.2003 gün ve 2003/12-574 K:2003/564 sayılı kararı. 

 DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 18.12.2012 gün ve E:2010/9164 K:2012/8898 sayılı kararı. Kararda, ”… 

tasfiyesi kapatılmakla tüzel kiĢiliği son bulan Ģirketin temsili de mümkün olmadığından davanın ehliyet 

yönünden reddine iliĢkin mahkeme kararında sonuc olarak hukuka aykırılık görülmemiĢtir.“ hükmüne yer 

verilmiĢtir. Aynı Ģekilde DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 05.06.2013 gün ve E:2010/3629 K:2013/5776 

sayılı kararı. Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: “213 sayılı Vergi Usul Kanunun 8'inci maddesinde yapılan 

tanım uyarınca mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düĢen gerçek veya tüzel kiĢilerdir. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2'nci maddesinde olduğu gibi  5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunun 2'nci maddesinde de 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuĢ sermaye 

Ģirketlerinin bu verginin mükellefi olacağı kurala bağlanmıĢtır. 

  Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret Ģirketleri, ticaret sicilinde tescil ve ilan ile tüzel kiĢilik 

kazanmakta, ana sözleĢmesinde yazılı iĢletme konularında haklara ve borçlara sahip olmakta, organları 

tarafından temsil edilmekte, Ģirketin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu durumun ticaret 

sicilinde tescil ve ilan edilmesiyle tüzel kiĢilik son bulmaktadır. 

 Bu düzenlemeler karĢısında sermaye Ģirketlerinin borçlu kılınabilmesi, tüzel kiĢiliğin yitirilmemiĢ 

olmasına bağlı kalmaktadır. Tasfiyesi tamamlanarak bu husus ticaret sicilinde tescil edilmekle tüzel 

kiĢliği sona eren Ģirketlerin, hak ve fiil ehliyeti de sona ermektedir.” 
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gereken hukuki bağın bulunmadığına hükmetmektedir. Böyle bir kararda mahkemeye göre, 

kiĢi objektif ehliyete sahip olsa da dava konusu ettiği iĢlem ya da istem ile Ģahsi iliĢkisini 

ĠYUK‟un 2. maddesinde belirlenen ( menfaat ihlali ve hakkının muhtel olduğundan 

hareketle meĢru, aktif ve güncel) Ģekliyle olayda bulunmamaktadır. ġayet vergi mahkemesi 

tarafından bu tespit yapılmıĢ ise iĢin esası incelenmeksizin dava ehliyet yönünden 

reddedilmektedir
58

.  

KiĢinin davanın baĢlangıcında sahip olduğu sübjektif ehliyeti dava sonuçlanıncaya 

kadar da sürdürmek durumundadır. Adli yargıda tipik bir dava Ģartı olarak karĢımıza çıkan 

bu durum idari ve haliyle vergi yargılaması için de geçerlidir. Buna göre davacı davasını 

açtıktan sonra dava konusu edilen iĢlemle arasındaki hukuki bağ kopmuĢ ya da kalmamıĢ 

ise, bu durumda da yine ehliyet ret kararı verilme durumu oluĢabilmektedir
59

. 

Vergi mahkemelerinde açılacak idari davalarda sübjektif dava ehliyetinin ikinci 

aĢmasını ise yukarıda ifade edildiği üzere VUK‟un hükümlerine göre yapılacak inceleme 

                                                           
58

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 25.04.2012 gün ve E:2011/1661 K:2012/899 sayılı kararı. Kararda “Bu 

durumda, davacı adına düzenlenmediği anlaĢılan dava konusu iĢlemin salt davacıya tebliğ edilmesi 

nedeniyle davacının menfaatinin zarar görmesi ve davacı yönünden hukuki bir sonuç doğurması 

sözkonusu olamayacağından, bu iĢleme karĢı davacı tarafından kendi adına açılan davada ehliyetinin 

bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.“ gerekçesine yer verilmiĢtir. 
59

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 27.09.2013 gün ve E:2013/2225 K:2013/2014 sayılı kararına yazılan 

azlık oyunda bu husus Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: “2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Yasası'nın 2.nci 

maddesinin 1/a. bendinde „Ġdari iĢlemler hakkında yetki, Ģekil, sebep, konu ve maksat yönünden biri ile 

hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davası 

…‟ idari dava türü olarak sayılmıĢtır. 

 Bu hükme göre idari dava açılabilmesi için dava açan kiĢi adına kiĢisel hakkını ve/veya menfaatini ihlal 

eden bir iĢlemin tesis edilip tebliğ edilmiĢ olması ve iĢlemin geçerliliğini dava süresince de sürdürmesi 

gerekmektedir. 

 Dava dosyasının incelenmesinden davacı adına düzenlenen dava konusu ödem emirlerinin davacının 

kanuni temsilcisi olduğu, …. A.ġ.nin kesinleĢen ve Ģirketten tahsil edilmeyen vergi borçları için 

düzenlediği, davacının asıl borçlu Ģirketten tahsil edilemeyen vergi borçları için müteselsilen sorumlu 

olmasına dayalı olarak düzenlendiği, ancak dava devam ederken asıl borçlu Ģirketten tarafından 6111 

sayılı Kanun kapsamında verilen dilekçe ile borçlar yapılandırılarak, açtığı tüm davalardan feragat ettiği 

ve böylece ortada davacıdan müteselsilen tahsil edilmesi gereken bir kamu alacağının artık bulunmadığı 

anlaĢılmıĢtır.  

 Yukarıda değinilen mevzuat hükümleri ile dava dosyasına ekli bilgi ve belgelerin birlikte 

değerlendirilmesinden; dava konusu iĢlemlerin asıl borçlu Ģirketin takibinin akabinde davacının 

müteselsilen takip edilerek düzenlenmiĢ olması ve asıl borçlu Ģirket tarafından da borçlar 

yapılandırılarak (feragat etmek suretiyle) amme takibinin sonlandırılmıĢ olması nedeniyle, davacının 

dava konusu iĢlemlerin tebliğ edildiği anda mevcut olan ehliyet koĢulu gelinen aĢamada kalmamıĢtır. 

 Bu nedenle idari yargı mercilerinde dava açılabilmesi için ilk aĢamada aranan ehliyet koĢulunun davanın 

sonuna kadar korunması ve gözetilmesi gereken bir husus olması nedeniyle, dava devam ederken iĢlemin 

dayandığı hukuki zeminin değiĢmesinden ötürü oluĢan bu yeni duruma göre ilk inceleme hususlarının 

yeniden ele alınması ve davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin artık davacının hukukunda etki 

doğurmasının mümkün olmaması karĢısında davanın ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği görüĢüyle 

iĢin esasına geçilerek hüküm kuran Mahkememiz kararına 2577 sayılı Kanunun 22/2. maddesi de göz 

önüne alınarak bu yönüyle katılmıyorum”. 



299 

 

oluĢturmaktadır. Buna göre vergi mükellefi ya da vergi sorumlusu
60

 olmayan yahut da 

hakkında vergi mevzuatından ötürü ceza kesilmeyen veya vergi mükellefi olan bir kiĢilikle 

arasında temsil ve müteselsil sorumluluk iliĢkisi bulunmayan gerçek veya kiĢilerin açtıkları 

davalarda, mahkemeler tarafından ehliyet ret kararları verilmektedir
61

. 

2.4.3. Ehliyet Ret Kararının Hukuki Niteliği 

Ehliyet ret kararı ifade edildiği üzere iki temel gerekçeye dayalı olarak verilir. Ġlki 

davacının objektif ehliyet yokluğu, ikincisi ise sübjektif ehliyet yokluğudur. Bakıldığında 

iki farklı gerekçe olsa da, verilen karar kiĢinin davacı olma yeteneğine sahip olmadığını 

gösteren tek bir karardır. Fakat objektif ehliyet yokluğuna dayalı olarak verilen ehliyet 

kararı ile sübjektif ehliyet yokluğuna dayalı olarak verilen ehliyet ret kararlarının hukuki 

sonuçları farklıdır.  

Objektif ve sübjektif ehliyet yokluğundan kaynaklanan ehliyet ret kararlarının ayrı 

ayrı incelemesine geçmeden önce ifade edilmelidir ki ehliyet ret kararı mahkemenin 

                                                           
60

  Zonguldak Vergi Mahkemesinin 2.3.2010 gün ve E:2010/306, K:2010/263 sayılı kararıyla; vergiyi kesip 

ödemekle sorumlu bulunan davacı Ģirketin istihkak sahibi adına yapılan tevkifata karĢı dava açma hakkı 

bulunmadığı gerekçesiyle dava 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 15'inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddetmiĢtir. Bu karara karĢı yapılan temyiz baĢvurusunu 

inceleyen DanıĢtay Üçüncü Dairesi verdiği 28.11.2012 gün ve E:2010/2776 K:2012/4000 sayılı bozma  

kararı ile vergi sorumlularının sübjektif dava ehliyetine sahip olduğunu ortaya koymuĢtur. Kararın ilgili 

kısmı Ģöyledir: “213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinde mükellef, vergi kanunlarına göre 

kendisine vergi borcu düĢen gerçek veya tüzel kiĢi, vergi sorumlusu da, verginin ödenmesi bakımından, 

alacaklı vergi dairesine karĢı muhatap olan kiĢi olarak tanımlandıktan sonra son fıkrasında, bu kanunun 

müteakip maddelerinde geçen "mükellef" tabirinin vergi sorumlularına da Ģamil olduğu, aynı Kanunun 

377'nci maddesinde, mükellefler ve kendisine vergi cezası kesilenlerin, tarh edilen vergilere ve kesilen 

cezalara karĢı vergi mahkemesinde dava açabilecekleri, 378'inci maddesinde ise vergi mahkemesinde 

dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının 

tebliğ edilmiĢ olması, tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmıĢ ve ödemeyi 

yapan tarafından verginin kesilmiĢ olması gerektiği kurala bağlanmıĢtır. 

 Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinde sayılan kiĢi ve kuruluĢlar, istihkak sahiplerine yapılan 

ödemelerden  yasada  öngörülen  verginin kesilmesi, muhtasar beyanname ile beyan edilip, ödenmesinden 

sorumlu tutulmuĢlardır. Kesilen verginin beyan edilmemesi ya da ödenmemesi vergi sorumlusunun 

takibini gerektireceğinden, yukarıda yer verilen kurallar da birlikte değerlendirildiğinde, usulüne uygun 

olarak ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine sorumlu adına tahakkuk eden verginin, vergi sorumlusu 

tarafından idari davaya konu edilebileceği sonucuna ulaĢılmaktadır. 

 Dosyanın incelenmesinden; Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının 1'inci bendi 

uyarınca sorumlu sıfatı bulunan davacı Ģirketin; Aralık 2009 döneminde iĢçi ücretleri üzerinden kestiği 

vergiyi, ileride cezaya muhatap olmamak için ihtirazı kayıtla beyan ettiği anlaĢılmıĢ olup istemi kabul 

edilmeyerek adına yapılan tahakkuka karĢı açılan ve esası incelenerek karar verilmesi gereken davanın 

ehliyet yönünden reddedilmesi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiĢtir." 
61

  Ġstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 19.10.2009 gün ve E:2009/2692 K:2009/2493 sayılı kararı, Bursa 2. 

Vergi Mahkemesinin 04.01.2011 gün ve E:2010/2970 K:2011/3 sayılı kararı, Ġstanbul 2. Vergi 

Mahkemesinin 10.01.2012 gün ve E:2012/67 K:2012/49 sayılı kararı,  Kayseri Vergi Mahkemesinin 

23.06.2009 gün ve E:2008/1059 K:2009/714 sayılı kararı, Ġzmir 1. Vergi Mahkemesinin 20.04.2010 gün 

ve 2009/1205 K:2010/508 sayılı kararı gibi 
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dosyadan elini çektiği, usule iliĢkin nihai bir karardır. Nihai bir karar olmanın yanı sıra 

ĠYUK‟un 15/4. madde kapsamında dâhil edilmediğinden kanun yolu baĢvurularına konu 

bir karardır. Zira bir kiĢinin açtığı bir davada davacı sıfatına sahip olup olmadığı hususu 

hukuki bir saptamaya iliĢkin olması ve dava hakkını ve tabii hak arama hürriyetini 

doğrudan ilgilendirmesi münasebetiyle kanunyolu incelemesi bir gerekliliktir. Bu nedenle 

mahkemece verilen ehliyet ret kararı DanıĢtay/BĠM tarafından temyizen/itirazen 

incelenebilen kararlardır. Mahkemece davacı ehliyetli kabul edilip iĢin esası hakkında 

hüküm tesis edilmiĢ olabilir veya tam tersi ehliyet yokluğundan davanın reddine karar 

verilmiĢ olunabilir, kanun yolu incelemesinde her iki hal de gözetilmektedir.   

2.4.3.1. Objektif Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Verilen Ehliyet Ret Kararları  

KiĢinin kendi lehine ve adına dava açabilmesi için gerekli olan objektif ehliyete 

sahip olmadığı gerekçesine dayalı olarak verilen ehliyet ret kararı, davacının sadece idari 

dava açması için gerekli ehliyet koĢunu taĢımadığı için değil davacının baĢlı baĢına dava 

ehliyeti olmadığı anlamında verilen bir karardır. Bu karar Türk Medeni Kanununun 

ehliyete iliĢkin hükümlerine göre varılan bir tespit üzerine ĠYUK hükümlerine göre verilen 

bir karardır.  

Bu kararın kiĢinin hukukunda ne Ģekilde sonuç doğuracağı ise gerekçesi ile 

doğrudan iliĢkilidir. Örneğin kendisine vasi atanmıĢ bir kiĢinin vesayet makamının izni 

olmadan ve vasisinden bağımsız olarak açtığı davada objektif dava ehliyeti 

bulunmadığından ehliyet ret kararı verilmektedir.
62

 KiĢi bu karar uyarınca vasisi 

aracılığıyla ve vesayet makamından izin alarak dava konusu ettiği iĢleme karĢı dava açma 

süresi içerisinde yeniden dava açabilir. Açılan bu ikinci davada mahkeme ortada verilmiĢ 

bir ret kararından bahsederek “kesin hüküm nedeniyle incelenmeksizin ret” kararı 

vermez.
63

 Dava süresinde açılmıĢ ise iĢin esasına girerek hüküm tesis eder. Zira ilk ehliyet 

ret karar idari uyuĢmazlığa iliĢkin verilmiĢ bir karar değil genel dava Ģartı noksanlığından 

                                                           
62

  DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 28.03.2005 tarih ve 2004/632 K:2005/469 sayılı kararı ile bu hususu 

incelemeden verilen yerel mahkeme kararı bozulmuĢtur. Kararda, ceza yargılaması sonucu hüküm giydiği 

için adli merciler tarafından kısıtlanıp vesayet altına alınan davacı adına vasi tarafından vesayet 

makamından izin alınıp alınmadığı hususu araĢtırılmaksızın uyuĢmazlığın esasının incelendiği, oysa Türk 

Medeni Kanununa göre vesayet makamının izinin bulunması gerektiği ifade edilmiĢtir.  
63

  Kesin Hükmün Ġdari ve haliyle Vergi Yargılama Hukukundaki yansımaları esasında tartıĢmalı bir 

konudur. Bu tartıĢmaların mahiyeti ve geniĢ bilgi için bkz. Semih Tekin Telli, “Ġdari Yargıda Kesin 

Hüküm,” Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı ile Ġlgili Ġncelemeler 1-3, DanıĢtay Tasnif ve Yayın Bürosu 

Yayınları No:29, BaĢbakanlık Basımevi, Ankara, 1980, ss.117-119. Ayrıca ifade edilen durumda  kesin 

hükmün oluĢmayacağına iliĢkin olarak bkz. Çağlayan, a.g.e., s. 32 
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verilmiĢ usuli bir karardır. Konuya sadece vergi uyuĢmazlıkları çerçevesinde bakıldığında 

ise durum daha da önem arz etmektedir. Zira vergi ehliyeti, VUK‟un 9. maddesinde 

düzenlenmiĢ haliyle dava ehliyetinden çok daha geniĢ bir kavramdır. Küçük, kısıtlı ya da 

yönetim organını belirlememiĢ bir tüzel kiĢi her hangi bir vergi iliĢkisine taraf 

olabileceğinden bunların dava ehliyetlerini kullanması ancak yetkili kiĢiler aracılığıyla 

mümkündür. Dolayısıyla vergi hukuku anlamında yükümlü olarak kabul edilen bu kiĢilerin 

vergilendirmeden mütevellit açılacak idari davalarda da ehliyetli olduğunun kabulü 

gerekir. Ancak bu genel hukuki yapının içinde istisnai bir alana iĢaret etmiĢ olması 

nedeniyle de sorunun bu Ģekliyle ele alınması hak arama ve mülkiyet hakkına daha uygun 

olacaktır. Bu nedenle yukarıda adi ortaklık ile ilgili yapılan analiz, objektif ehliyet 

koĢullarının bulunmadığı sonucunu doğuran diğer sebepler için de geçerli olduğunu kabul 

etmek lazımıdır.  

2.4.3.2. Sübjektif Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Verilen Ehliyet Ret Kararları  

Sübjektif ehliyet yokluğu nedeniyle vergi mahkemelerince verilen ehliyet ret 

kararlarının ise farklı hukuki sonuçları vardır. Bu nedenle burada da mahkemenin ehliyet 

ret kararını verme gerekçesi çok önemli ve belirleyicidir. Zira vergi mahkemelerinde dava 

konusu edilen iĢlemlerin büyük bir kısmı düzenli ve periyodik bir Ģekilde tesis edilen mali 

idare iĢlemlerine karĢı bir nevi itiraz niteliği taĢıdığından verilen ehliyet ret kararının 

sonuçları çok farklı olabilmektedir. 

Bu çerçevede sübjektif ehliyet yokluğundan verilen ehliyet ret kararı, vergi 

davasına konu ettiği idari iĢlem ile davacı arasındaki hukuki bağın saptanması anlamına 

gelen bir karardır. Bu kararla kiĢinin menfaatinin ve hakkının ihlal edilmediği ya da davaya 

konu edilen iĢlemle davacının bir ilgisinin bulunmadığına karar verilmektedir. Bu, bir 

yönüyle davacının idari davayı açarken amaçladığı hukuksal korunmanın davanın reddine 

hüküm kurularak tersten verilmesidir. Yani bu karar menfi tespit kararıdır. Örneğin Ģirket 

adına düzenlenmiĢ ödeme emrinin Ģirketin ortağına tebliğ edilmiĢ olması halinde, Ģirket 

ortağı tarafından açılacak davada mahkemece verilecek ehliyet ret kararı, Ģirket adına 

düzenlenen ödeme emrinin o an itibariyle Ģirketin ortağı için sonuç doğurmadığını ifade ve 
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tespit etmektedir
64

. Öyle ki bu kararlar Ģeklen ret kararları olsa da böyle bir tespit

içerdikleri için davalı idare tarafından temyiz ya da itiraza konu edilebilmektedir
65

.

Bununla birlikte davacının sübjektif ehliyet yokluğu bazı durumlarda tıpkı diğer 

idare mahkemelerince verilen ehliyet ret kararları gibi olumsuz hukuki sonuç doğurabilir. 

Yani kiĢinin dava konusu ettiği iĢlemle arasında ĠYUK ve VUK hükümlerine göre bir 

bağın bulunmadığı kararı kiĢinin dava açarak hedeflediği hukuki yararın tesisinden uzak, 

esasa müessir verilen ret kararı niteliğindedir. Burada davacının dava konusu iĢlemle bağı 

olsa da Kanun hükümleri gereğince dava açamayacağına iliĢkin hüküm kurulur.  Davacılar 

açısından yukarıda ifade edilen ilk karar nasıl ki olumlu bir sonuçla esasa etkili bir hüküm 

ifade ediyorsa, söz konusu bu karar da esasa etkili olumsuz sonuç içeren bir karardır.  

2.5. İDARİ DAVAYA KONU OLACAK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ 
GEREKEN İŞLEM YOKLUĞU NEDENİYLE VERİLEN “RET” YA DA 
“İNCELENMEKSİZİN RET” KARARI 

2.5.1. Genel Olarak 

UyuĢmazlığın esasını ilk aĢamada çözmeye görevli ve yetkili idari yargı mercii 

tarafından ĠYUK‟un 14. maddesi kapsamında yaptığı bir diğer inceleme ise dava konusu 

edilen iĢlemin idari davaya konu edilebilecek türde olup olmadığının saptanmasına 

iliĢkindir. Bu inceleme 521 sayılı DanıĢtay Kanununda yazılı olmayan bu husus, 2577 

sayılı ĠYUK‟un ilk halinde de bulunmamaktaydı. 05.04.1990 yılında 3622 sayılı Kanunun 

5. maddesiyle getirilmiĢtir
66

.

Ġkinci bölümde analiz edilmeye çalıĢıldığı gibi idari iĢlemler birer hukuki iĢlem 

olmakla birlikte kendilerine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlar ilki iĢlemin 

64
 Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 19.04.2011 gün ve E:2011/951 K:2011/1478 sayılı kararı . 

65
 Anonim ġirket adına düzenlenen ödeme emrinin Ģirketin yönetim kuruluna tebliğinden sonra yönetim 

kurulu üyesi gerçek kiĢi tarafından kendi nam ve hesabına açtığı davada; Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi 

20.08.2013gün ve E:2013/2259 K:2013/1764 sayılı kararı ile davayı ehliyet yönünden reddetmiĢtir. 

Ancak ehliyet ret kararı, dava konusu iĢlemle davacının arasında bir bağın bulunmadığını ortaya koymuĢ 

olmasından ötürü davalı idare tarafından ilk inceleme aĢamasında verilen bu karara itiraz edilerek Bölge 

Ġdare Mahkemesince kararın bozulması istenmiĢtir. Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesi verdiği 09.12.2013 

gün ve E:2013/21694 K:2013/19697 sayılı kararı ile bu istemi reddetmiĢtir. Aynı Ģekilde DanıĢtay 

Dokuzuncu Dairesinin 22.11.2005 gün ve E:2004/1022 K:2005/3430 sayılı kararı da yine ehliyet 

kararının idare tarafından temyiz edilmesi üzerine, bu karara karĢı temyiz hakkının davacıda olduğu, bu 

karar ile idarenin hukuki menfaatinin zedelendiğinden söz edilemeyeceği gerekçesi ile temyiz istemini 

incelemeksizin reddetmiĢtir. 
66

 IĢıklar, “Ġdari Yargılamada Ġlk incelemenin Sıra, Düzen ve Usulü”, a.g.m., ss. 99-100 
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yapıcısının idare olması gerekir. Ġkincisi kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla yapılmıĢ 

olması gerekir. Üçüncüsü kamu hukuk kurallarına göre tesis olunmalıdır. Dördüncüsü 

kamu gücünün ayrıcalıkları kullanılarak tesis edilmiĢ olması gerekir. BeĢincisi idarenin tek 

yanlı irade açıklamasının ürünü olması gerekir. Altıncısı iĢlemin kesin olması gerekir. 

Yedinci ve son olarak da iĢlemin icraî yani yürütülebilir olması gereklidir. 

Bu özellikler bir iĢlemi idari iĢlem yapmaktadır. Ancak bu özelliklerden ikisi, idari 

iĢlemin idari davaya konu edilmesine imkân sağlamaktadır. Bunlar idari iĢlemin kesin 

olması ve yürütülebilir olmasıdır. Ġdari iĢlem diğer özelliklere sahip olmanın yanı sıra bu 

iki özelliğe sahip değilse, hukuk âleminde doğurduğu sonuç olmayacaktır. Bu haliyle 

kiĢilerin hukukunda pozitif veya negatif etki doğurmayacaktır. Dolayısıyla bu iĢlemlere 

karĢı açılan davalarda idari mahkemelerce, iĢin esasını incelemeye değer bulunmaz ve 

davanın reddine ya da uygulamadaki yerleĢik adıyla “incelenmeksizin reddine” kararı 

verilir. Bu karar ĠYUK‟un 14/3-d maddesine göre yapılan incelemeden sonra ĠYUK‟un 

15/1-b maddesine göre verilmektedir
67

. 

                                                           
67

  Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 15.09.2010 gün ve E:2010/1940 K:2010/1653 sayılı kararı. Kararda, 

“davacının özelleĢtirme kapsamında Türkiye Halk Bankası A.ġ.'den  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 

emrine atanması üzerine,  maaĢından nakil tarihinde kesilen oranda gelir vergisi kesilmesine devam 

edilmesine iliĢkin davalı idare iĢleminin iptali istemiyle açılan davada, davacının maaĢından yapılan 

vergi kesintileri vergi dairesi hesabına yatırıldığından ve yapılan kesintilerin ödenmesinde davalı 

kurumun yetkili olmadığı açık olduğundan , yetkisiz makam tarafından tesis edilen dava konusu iĢlemin 

idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir nitelikte bir iĢlem olmadığı” gerekçesine dayalı olarak 

davanın ĠYUK 15/1-b maddesi uyarınca reddine karar verilmiĢtir. Aynı Ģekilde Ankara 2. Vergi 

Mahkemesinin 16/02/2012 günlü ve E:2011/439, K:2012/393 sayılı kararı, Konya Vergi Mahkemesinin 

04.12.2009 tarih ve E:2009/1416, K:2009/1668 sayılı kararı,  

 DanıĢtay Yedinci Dairesi tarafından verilen 18.04.2013 gün ve E:2009/9515 K:2013/2028 sayılı 

kararında, tahsilat iĢleminin iptali istemiyle açılan davayı karara bağlayan Ġzmir 4. Vergi Mahkemesinin 

30.09.2009 gün ve E:2008/1430 K:2009/1494 sayılı kararını bozmuĢtur. Bozma kararının ilgili kısmı 

Ģöyledir: “Ġdari yargı denetiminin iĢleyebilmesi, idarenin Kamu Hukuku alanında faaliyette bulunmasına; 

idari nitelikte eylem veya iĢlem yapmasına bağlıdır. Böyle bir faaliyet olmadan, söz konusu denetimin 

iĢletilmesi olanaksızdır. 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 14'üncü maddesinin 3'üncü 

fıkrasının "d" bendinde yer alan, dava dilekçelerinin, ortada idari davaya konu olabilecek kesin ve 

yürütülmesi gerekli iĢlemin olup olmadığı yönünden inceleneceğine; aynı Kanunun 15'inci maddesinin 

1'inci fıkrasının "b" bendinde de, böyle bir iĢlemin bulunmaması halinde, davanın sonraki yargılama 

iĢlemlerine giriĢilmeksizin reddedileceğine iliĢkin kurallar bu ilkeye dayalıdır. 

 Gümrük mevzuatına göre, gümrük vergilerinin dava konusu edilebilmesi için, öncelikle,  ya idarece 

kendiliğinden yapılmıĢ bir tahakkuk veya ek tahakkuk iĢleminin; ya tescili sırasında konulan ihtirazi 

kayıtla verilen beyannameye dayalı tahakkukun; ya da yetkili Gümrük Ġdaresine, gümrük vergilerinin 

tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirildikleri belirtilerek kaldırılmaları veya yersiz veya 

fazladan ödendiği belirtilerek vergilerin geri verilmesi  istemiyle yapılan baĢvurunun reddine dair idari 

kararın; sonra ise, sözü edilen iĢlemlere karĢı idari itiraz usulüne uygun olarak itiraz makamına yapılan 

baĢvurular üzerine tesis edilen, idari davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu, zımni veya 

açıkça ret iĢleminin bulunması gerekmektedir.  

 Olayda, yukarıda açıklanan Ģekilde tesis edilmiĢ bir iĢlem bulunmaksızın, talebi üzerine yapılan tahsilat 

iĢleminin iptali istemiyle davacı tarafından açılan davanın, 2577 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin 1'inci 

fıkrasının "b" bendi uyarınca, ortada, idari davaya konu edilebilecek nitelikte idari iĢlem bulunmadığı 
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Bakıldığında, Vergi Yargılama Hukukunda, bir iĢlemin kesin ve yürütülebilir olup 

olmadığı sorunu çok çetrefil bir durum arz etmemektedir. Vergisel ve diğer mali iĢlemlerin 

özel usul yasalarında düzenlenmiĢ olmasından ötürü hangi durumda hangi iĢlemin tesis 

edileceği genelde bellidir. Haliyle söz konusu iĢlemlerin hukuki mahiyetleri de bellidir. 

Takdir komisyonu kararları, matrah farkı içeren inceleme raporları gibi iĢlemler kesin ve 

yürütülebilir iĢlemler değilken; tarh ve tahakkuk iĢlemi, ödeme emri, haciz gibi iĢlemler 

kesin ve yürütülmesi zorunlu iĢlemlerdir. Bunların haricinde de mali idare (vergi idaresi ve 

gümrük idaresi) tarafından tesis edilen iĢlemler de yine özel kanunlarına göre nitelikleri 

belli olan iĢlemlerdir. Dolayısıyla vergi mahkemesinin görevine giren bir idari iĢleme karĢı 

dava açılması halinde, o iĢlemin kesin ve yürütülebilir olup olmadığı, söz konusu özel 

Kanun hükümler ekseninde tespit edilebilmektedir. ġayet iĢlem vergisel ve/veya mali 

hukuka iliĢkin diğer bir yükümlülüğe iĢaret etse de, o an için kiĢinin hukukunda sonuç 

doğurmuyorsa Mahkeme tarafından, daha ilk inceleme aĢamasında ĠYUK‟un 15/1-b 

maddesi uyarınca davanın incelenmeksizin reddine veya reddine kararı verilmektedir
68

.  

Ġdari Yargı ve haliyle Vergi Yargılama Hukukunda, mahkeme, ilk incelemeyi 

Kanunun amir hükmü gereği yine Kanunda gösterilen sıraya bağlı kalarak yapmaktadır. 

Vergi Mahkemesi önüne gelen bir dava baĢvurusunda ilk inceleme yaparken, Kanundaki 

sıraya bağlı olarak ilk önce kendisiyle ilgili ön incelemeyi (görev, yetki ve merci tecavüzü) 

yapmaktadır. Bu incelemede sorun bulunmazsa daha sonra davacı ile ilgili ön incelemeyi 

yapmakta, bundan sonra da dava konusu edilen iĢlemle ilgili incelemeye geçmektedir.  

Dava konusu iĢlem ile ilgili olarak, ilk önce dava konusu edilen iĢlemin, idari iĢlem 

olup olmadığı noktasında incelenmektedir. ġayet iĢlem bir idari iĢlem ise bu kez idari 

davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir iĢlem olup olmadığı yönünden 

incelenmektedir
69

. 

                                                                                                                                                                                
gerekçesiyle incelenmeksizin reddi gerekirken, iĢin esasının incelenmesi suretiyle verilen kararda 

Yargılama Hukuku kurallarına uyarlık görülmemiĢtir.” 
68

  Konya Meram Vergi Dairesi tarafından düzenlenen görüĢme mektubunun iptali istemiyle açılan davada, 

Konya Vergi Mahkemesince verilen 18.06.1999 gün ve E:1999/340 1999/333 sayılı kararı ile davayı 

incelenmeksizin reddetmiĢtir. Karar DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 04.04.2001 gün ve E:1999/3741 

K:2001/1197 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 
69

  DanıĢtay Yedinci Dairesinin 25.01.2011 gün ve E:2009/7121 K:2011/221 sayılı kararı. 
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2.5.2. Ret ve Ġncelenmeksizin Ret Kararı 

Ġlk önce ifade etmek gerekir ki idari yargılama hukukunda verilen kararlar arasında 

”incelenmeksizin ret” kararı bulunmamaktadır.  Ġncelenmeksizin ret ifadesi, uygulamada 

dava konusu edilen iĢlemin esası hakkında hüküm kurulmaksızın verilen bir ret kararı 

olduğundan, iĢin esası hakkında yapılan incelemeden sonra verilen ret kararından ayırmak 

amacıyla kullanılan bir karardır. Dolayısıyla incelenmeksizin ret kararı veya ret kararı, 

davacının davasının reddedilmiĢ olması bakımından sonucu itibariyle aynı kararlardır. 

Ancak incelenmeksizin ret kararı daha çok ilk inceleme aĢmasında ve yine daha çok dava 

konusu edilen iĢlemin hukuki niteliğine göre verilen kararlarıdır. Böylece esastan verilmiĢ 

bir ret kararı ile esas incelemesi yapılmaksızın verilen ret kararının farklılığının ortaya 

konulması noktasında pratik bir amaç güdülmektedir. 

2.5.3. Kesin ve Yürütülebilir ĠĢlem Olmadığından Bahisle Verilen 

Ġncelenmeksizin Ret veya Ret Kararının Hukuki Niteliği 

Yasa gereği sırasıyla yapılacağı ön görülen ilk incelemede, kamu düzenine iliĢkin 

göre ve yetki incelmesinden sonra merci tecavüzünün incelenmesi tesadüfi olmadığı gibi 

davacının dava açmaya ehil olduğunun saptanmasından sonra dava konusu ettiği iĢlemin 

idari davaya konu edilecek yetkinlikte olup olmadığının tespiti için yapılan inceleme de 

tesadüfi değildir. Böylece daha önce anlatılan diğer koĢulların varlığı saptanan olayda, 

idari davaya konu edilen iĢlemin dava edilebilirliği incelenir. Bunun için iĢlemin idari 

iĢlem olmasının yanı sıra kesin ve yürütülebilir olması gerekir. 

Kesin ve yürütülmesi zorunlu olmayan idari iĢlemler, idari davaya konu edilebilme 

yetkinliğine sahip değildir. Bunlara karĢı açılan davalarda mahkemelerce iĢin esasına 

girilerek karar verilmesi pratikte hiçbir fayda sağlamaz. Bu nedenle idari mahkemeler idari 

davaya konu edilen bir iĢlemin idari iĢlem olmakla birlikte kesin ve yürütülebilir olmadığı 

kanaatine varırsa davayı ret ya da incelenmeksizin ret eder. 

Bu kararla birlikte mahkeme önüne gelen idari iĢlemin hukuki niteliğini de 

belirlemiĢ olmaktadır. Bu belirleme baĢta kendisi olmakla birlikte taraflar ve diğer üçüncü 

kiĢiler için sonuç doğurur. Mahkemenin kendisi açısından bakıldığında bu kararla 

mahkeme iĢin esasını incelemeyi reddeder ve iĢlemin ihtiva ettiği hukuki durumu 

irdelemez. Taraflar açısından ise idari iĢlemin o ana kadar belirsiz olan hukuki durumu 

belirlenmiĢ olur ve bundan sonra yapılacak iĢlemlerde bu husus göz önünde bulundurulur. 
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Örneğin açtığı idari davada, ortada kesin ve yürütülmesi gereken iĢlemin bulunmadığı 

gerekçesine dayalı olarak verilmiĢ bir incelenmeksizin ret/dava ret kararı bulunan kiĢi, her 

ne kadar davası reddedilmiĢ bile olsa, iĢlemin bu niteliğinden hukuki bir menfaat elde 

ediyorsa bunu diğer platformlarda ileri sürebilir. Aynı Ģekilde bir idari iĢlemin niteliğinin 

bu Ģekilde tespit edilmiĢ olması nedeniyle bu iĢlemin yöneldiği kiĢiden baĢka üçüncü 

kiĢiler için tespit edilmiĢ Ģekliyle hüküm ifade eder. Bu durum, aynı zamanda iptal 

davalarının objektif niteliğinin de bir sonucudur.  

Ġdari yargılama hukukunun en temel alâmetifarikası kiĢi ve olayların değil idari 

iĢlemlerin davaya konu edilmesidir. Bu nedenle iĢlem üzerinde ĠYUK‟un 14/3-d 

maddesine göre yapılan ilk inceleme bu yönüyle tespit niteliğindedir. Böylece dava konusu 

edilen iĢlemin hukuki mahiyeti belirlenmiĢ olmaktadır. Mahkemenin yargılamaya devam 

edip etmemesi bu belirlemeye bağlıdır. Ancak bu belirlemenin hatalı olması halinde çeĢitli 

hak kayıplarının da yaĢanması muhtemeldir. Bu nedenle bu kararlar usule iliĢkin olsalar da 

ĠYUK‟un 15/4 maddesinin dıĢında bırakılmıĢlardır. Dolayısıyla bunlar temyiz ve/veya 

itiraza konu edilebilen kararlardır. Temyiz ya da itiraz merci mahkemenin ortada idari 

davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülmesi gereken iĢlem yokluğu nedeniyle verdiği 

incelenmeksizin ret kararını bozarsa, bu o iĢlemin kesin ve yürütülebilir olduğu anlamını 

taĢıyacaktır
70

.

2.6. SÜRE AŞIMI NEDENİYLE VERİLEN SÜRE RET KARARI VE HUKUKİ 
NİTELİĞİ

2.6.1. Genel Olarak 

Ġdari yargılamaya iliĢkin olup da ilk inceleme konularından iĢleme iliĢkin objektif 

nitelikte olan bir diğer inceleme de süre incelemesidir. Süre incelemesine iĢlemin kesin ve 

yürütülmesi gereken iĢlem olduğuna da kanaat getirilirse geçilir. Bu incelemede dava 

konusu edilen iĢlem yasal süresi içinde dava konusu dilip edilmediği araĢtırılmaktadır. Zira 

idari dava açma süresinin dava açılmaksızın geçirilmesi halinde, idari iĢlem bir tür hukuka 

70
 Ancak burada temyiz merci tarafından verilen bozma kararı ile itiraz mercinin bozma kararlarının farkını 

da zikretmek gerekir. Temyiz makamı tarafından verilen bozma kararında mahkemenin direnme hakkı 

mevcut olduğundan, bir iĢlemin kesin ve yürütülebilir olduğundan bahisle bozulması üzerine, iĢlemin bu 

niteliğe sahip olması ilk kararı veren mahkemenin bu karara uyması ve iĢin esasını incelemesi ile 

mümkündür. Öte yandan itiraz merci tarafından verilen bozma kararına karĢı ilk derece mahkemesinin 

ĠYUK‟un 45/4. maddesine göre direnme Ģansı olmadığından mahkeme mecburen iĢin esasını inceleyip bir 

karar verecektir. 
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uygunluk karinesinden yararlanır. Artık söz konusu idari iĢlemin idari davaya konu 

edilmesi mümkün değildir
71

.  

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde de ifade edildiği üzere, dava açma süresi, bir hak 

düĢürücü süredir yani zamanaĢımı (müruruzaman) niteliğinde ve fakat ondan daha kuvvetli 

ve etkilidir. Hak düĢürücü süre ile zamanaĢımı arasında mahiyet farkı ve bu farktan çıkan 

önemli hukuki sonuçlar vardır. ZamanaĢımı doğmuĢ bir hakkın unsurunu teĢkil eden 

isteme hakkını yani hakkın konusunun yerine getirilmesini veya hakkın tanınması yahut 

hakka uyulmasını isteme yetkisini etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle sübjektif hakkın 

isteme unsuruna etki etmekte ve bunu etkisiz kılmaktadır. Dolayısıyla zamanaĢımında 

sübjektif hak baki olmakla birlikte hukuki kuvvetini kaybetmiĢ, eksik, noksan bir borç 

halini almıĢ olmaktadır. ZamanaĢımı bu mahiyeti itibariyle davacının dava hakkını 

etkilemez. Dava hakkı devam eder ancak davalı borçlu zamanaĢımı dolayısıyla talep etme, 

isteme hakkının düĢtüğünü bu nedenle de hakkın özünü isteme yetkisinin kalmadığı için 

dava edilemeyeceği, hâkimin davayı dinleyemeyeceğini savunabilir.  Bu sebepledir ki 

hukuk yargılamasında zamanaĢımını mahkeme re‟sen araĢtırmamakta nazara 

almamaktadır. Yine bu sebeple davanın her aĢamasında öne sürülemez, zamanaĢımı hususu 

ilk itirazlardan olup davanın ilk aĢamasında ileri sürülmesi gerekmektedir. Hâlbuki hak 

düĢürücü süre bir hakkın tekemmül etmesinin ve yetkinin kullanılmasının bir Ģartıdır. Yani 

hak ancak o süre zarfında kullanılırsa Ģartı gerçekleĢmiĢ ve hak tekemmül etmiĢ olur. Süre 

geçerse hak ve yetki tamamlanmıĢ sayılır. Bunun bir sonucu olarak da hukuk 

yargılamasında zamanaĢımını kendiliğinden incelemeyen mahkeme, hak düĢürücü süreyi, 

hakkın diğer Ģartları ve unsurları gibi süresi içinde kullanıp kullanmadığını re‟sen 

araĢtırmaktadır
72

. 

Ġdari yargılamada ve haliyle vergi yargılamasında, dava açma süresinin bu 

mahiyetinden ötürü idari bir davanın, süresi içinde açılıp açılmadığı, ilk inceleme 

aĢamasında ve diğer aĢmalarda davalı idare tarafından davanın süresinde açılmadığı 

savunması yapılmasa bile re‟sen incelemektedir
73

. 

                                                           
71

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e.,, s. 567 
72

  Onar, a.g.e.,, C.III,  s. 1961 
73

  DanıĢtay BeĢinci Dairesinin 23.10.1952 gün ve K:1952/2670 sayılı kararında: “Hakkın sukutuna taalluk 

eden ve amme nizamından olan bu müddetin idare kazaca ve davanın esasına girmeden re‟sen 

araĢtırılması zaruridir.” Kararı aktaran Onar, a.g.e.,, C.III,  s. 1962 
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Bununla beraber idari yargılamada dava açma süresinin bir diğer etkisi kamu 

düzenine iliĢkin olması ile açıklanmaktadır. Esasında bu durum,  hak düĢürücü süre olan 

dava açma süresinin bir yansımasıdır. Zira dava açma süresinin ilgilisi açısından hak 

düĢürücü süre olarak kabul edilmesinin en temel sebebi idarenin kamu yararına ve kamu 

düzenine iliĢkin iĢlem yapması gerekliliğinin bir sonucudur. Ġdarenin kamu yararı 

maksadına yönelik iĢleyen bir mekanizma olması onun iĢlemlerinin sürüncemede 

bırakılmamasını da gerekli kılmaktadır. Bu nedenle kiĢilerin idarenin iĢlem ve 

eylemlerinden ötürü uğradıkları hak ve menfaat kayıplarının dava konusu edilmesi bir 

hakken; idarenin hukuka uygun iĢlem yapması idare açısından bir zorunluluktur. Ġdarenin 

kamu düzeninin sağlanması için çalıĢan bir sistem olduğu düĢünüldüğünde bu sistemin 

iĢlemesi ve tıkanmaması için sürekli bir dava baskısı altında olmamasını da gerekli 

kılmaktadır.  

Sonuç olarak idarenin tüm iĢlem ve eylemlerinde olduğu gibi vergisel iĢlemlere de 

kanunda belirlenen süreler içinde idari davanın açılması gerekir. ġayet açılmazsa açılan 

dava, idari yargı mercileri tarafından iĢin esasına geçilmeksizin reddedilmektedir
74

. Bu ret 

kararları uygulamada “süre ret” kararı ile ifade edilmektedir. 

2.6.2. Süre Ret Kararı 

Ġlk inceleme konuları arasında yer alan süre aĢımı incelemesi, dava konusu edilen 

iĢlemin yasal süresinde dava konu edilmesine iliĢkin incelemedir. Bu inceleme aynı 

zamanda daha önce süresinde açıldığı halde dilekçe ret kararı verilen davalarda da davanın 

yasal süresi içinde yenilenip yenilenmediği incelemesini de kapsamaktadır. Bu 

incelemenin yasal dayanağı ĠYUK‟un 14/3-e maddesidir. Bu madde uyarınca yapılacak 

inceleme neticesinde yapılacak iĢlemler de ĠYUK 15. maddesinde belirlenmiĢtir. 

Vergi mahkemesinde açılan bir davada dilekçenin ilk inceleme aĢamasında, dava 

konusu edilen iĢleme karĢı davanın açma süresi içinde davanın açılıp açılmadığı, davalı 

idarenin buna iliĢkin bir itirazı olmasa dahi re‟sen incelenmektedir
75

. Dava yasal süreler 

                                                           
74

   DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 13.12.2012 gün ve E:2010/2442, K:2012/4361 sayılı kararı, DanıĢtay 

Dokuzuncu Dairesinin 12.06.2013 gün ve E:2010/6095 K:2013/6147 sayılı kararı, DanıĢtay Dördüncü 

Dairesinin 22.10.2013 gün ve 2013/6068 K:2013/6939 sayılı kararı.  
75

  DanıĢtay Yedinci Dairesinin 23.09.2013 gün ve E:2013/4602 K:2013/4247 sayılı kararı. DanıĢtay Yedinci 

Dairesinin anılan kararı bozma kararı olmakla birilikte gerekçe kısmı Ģöyledir: “2577 sayılı Ġdari 

Yargılama Usulü Kanununun "Dava açma süresi" baĢlıklı 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, dava açma 

süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde DanıĢtay'da ve idare mahkemelerinde 

altmıĢ ve vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu; 2'nci fıkrasının (b) bendinde ise, bu sürelerin, tebliğ 
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içinde açılmıĢ ise bu kez ilk inceleme konularından husumet ve ĠYUK‟un 3. ve 5. madde 

uygunluğu denetimi yapılır. Ancak dava ihtiyati haciz ve ödeme emrinde olduğu gibi o 

iĢlem için belirlenen özel sürede ya da böyle bir belirleme yoksa genel dava açma 

süresinde açılmadıysa yahut da adliye mahkemelerince verilen görevsizlik kararından 

sonra, idari baĢvurunun reddi vs. gibi durumların vuku bulması halinde yine yaslarda 

belirlenen süre içinde mahkemeye müracaat edilmemiĢ ise, mahkeme davanın süre aĢımı 

nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığından reddine karar verecektir. Bu karara 

uygulamada kısaca süre ret kararı denilmektedir. 

Bu karar ile davacının dava konusu ettiği idari iĢlem ve/veya eylem arasındaki 

hukuki iliĢkinin niteliğine bakılmaksızın davacının o iĢlem için dava hakkının artık 

kullanılmaz olduğuna hükmedilmiĢ olmaktadır. 

2.6.3. Süre Ret Kararının Hukuki Niteliği 

Süre ret kararının, usule iliĢkin bir karar olmakla birlikte davanın varlığını 

ilgilendirmesi nedeniyle esasa taalluk eden bir karar olduğu kabul edilmektedir.
76

 ĠĢlem 

merkezli bakıldığında süre ret kararı ile birlikte dava konusu edilen iĢlem, ilk tesis edildiği 

andan yararlandığı hukuka uygunluk karinesini kuvvetli bir hukuksal korumaya 

kavuĢturmaktadır. Artık dava edilemez oluĢu nedeniyle hukuk âlemindeki kesin yerini 

almıĢ olmaktadır. Ġdarenin eylemlerinden ötürü açılacak tam yargı ve tazminat davalarında 

verilecek süre ret kararı ise idarenin söz konusu eyleminden ötürü dava yoluyla bir daha 

sorumlu tutulamayacağını doğurmaktadır. 

                                                                                                                                                                                
yapılan hallerde tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden baĢlayacağı belirtilmiĢ; aynı Kanunun 14'üncü 

maddesinin 3'üncü fıkrasında, dava dilekçelerinin, idare ve vergi mahkemelerinde mahkeme baĢkanı veya 

görevlendireceği bir üye tarafından maddede yazılı yönlerden sırasıyla inceleneceği; aynı  maddenin  

6'ncı  fıkrasında, ilk incelemeden sonra bu yönlerden kanuna aykırılık tespit edilmesi halinde de, davanın 

her safhasında 15'inci madde hükmünün uygulanacağı öngörülmüĢ; 15'inci maddesinin 1'inci fıkrasının 

(b) bendinde de, 14'üncü maddenin 3'üncü fıkrasının (e) bendinde ilk inceleme konuları arasında sayılan 

süre aĢımının bulunması halinde davanın reddine karar verileceği hüküm altına alınmıĢtır. 

 Sözü edilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde, idari davaya konu edilen iĢlemlerin tebliğ edildiği 

tarihi izleyen günden itibaren iĢlemeye baĢlayan otuz günlük süre geçirilerek açılan davaların her 

aĢamada süre aĢımı nedeniyle reddi gerekmektedir. 

 Bu bakımdan; davada iptali istenilen itirazın reddine iliĢkin iĢlemin tebliğ tarihi taraflarca farklı olarak 

belirtilmesine ve bu tarihlerden davalı Ġdarenin tebligat alındısının örneğini sunarak gösterdiği tarihe 

nazaran davada süre aĢımı bulunmasına karĢın, Mahkemece, iĢlemin hangi tarihte tebliğ edilmiĢ olduğu, 

tebligat alındısının aslı da getirtilerek açıklığa kavuĢturulmaksızın ve davada süre aĢımı bulunup 

bulunmadığı hususu değerlendirilmeksizin karar verilmesinde, Yargılama Hukuku kurallarına uyarlık 

görülmemiĢtir.” 
76

  Çırakman, a.g.m. s.195 
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Süre ret kararı bir usul kararı olmakla birlikte dava konusu edildiği olaya iliĢkin 

olarak esasa yönelik sonuçlar ihtiva eder. Örneğin tarhiyat iĢlemine karĢı açılan davada 

verilecek süre ret kararı, sanki davanın esastan reddi gibi söz konusu tarhiyatın tahakkuka 

dönüĢmesi sonuncu doğuracaktır. Ödeme emrine karĢı açılan davada verilen süre ret kararı 

da aynı Ģekilde davanın reddi gibi sonuç doğurmakta, idarenin haciz tatbiki için gerekli 

yasal zemini oluĢturmaktadır
77

. 

Süre ret kararı, bir tespite dayanmaktadır. Zira bu karar, hak düĢürücü süre kavramı 

üzerine inĢa edilen ve bazı koĢulların varlığı halinde verilmektedir. Böylece dava konusu 

edilen iĢlem hakkında hak düĢürücü sürenin oluĢtuğu tespit edilmiĢ olmaktadır.  

KiĢi açtığı davanın süre aĢımından reddedilmiĢ olması durumunda, usul 

kanunlarında düzenlenmiĢ diğer yol ve yöntemler varsa bunlar saklı kalmak Ģartıyla, artık 

o iĢlemi kabul edip içselleĢtirmekten baĢka bir çaresi bulunmamaktadır. BaĢak bir 

anlatımla dava açma süresinin geçirilmesi, idari iĢleme idari karara kesin hüküm niteliği 

kazandırmamaktadır. Ancak söz konusu kararlar dava konusu edilemez hale gelmektedir
78

. 

Süre ret kararının kiĢinin hukukunda oluĢturduğu genel sonuç bu olmakla birlikte; 

çalıĢmanın ikinci bölümünde de vurgulandığı üzere bir konuda verilmiĢ bir süre ret kararı 

varken idare o konu ile ilgili yeni bir iĢlem tesis ederse, bu kez yeni tesis edilen bu iĢleme 

karĢı yeniden dava açma hakkı doğmaktadır. ĠYUK‟un 10. maddesinin 2. fıkrasında 

düzenlenen bu durum, uygulamada sık karĢılaĢılmasa da mümkündür
79

. 

                                                           
77

  Ancak bu noktada ifade edilmelidir ki ödem emrine karĢı açılan davada verilen süre ret kararı, kiĢiden 

6183 sayılı Kanunun 58/4. Maddesinde düzenlenen haksız çıkma zammı için yasal bir zemin olarak 

kullanılamaz. 6183 sayılı Kanunun 58/4. Maddesi, haksız çıkma zammını açılmıĢ bir davada haksız 

olunduğuna karar verilmesi koĢuluna bağlamıĢ olduğundan burada sınırı iyi çizmek gerekmektedir. 

KiĢinin açtığı davanın süre yönünden reddedilmesinin maddi hukukta oluĢturduğu etkileri ile yargılandığı 

halde haksız çıkması halinin birbirinden ayırmak gerekmektedir.  Nitekim bu konuda Ġstanbul 2. Vergi 

Mahkemesinin 25.02.2011 gün ve E:2010/3320 K:2011/500 sayılı kararı bu yöndedir. Kararın ilgili kısmı 

Ģöyledir: “idari yargıda açılan bir iptal davasında, davacının haklı olup olmadığı, ancak dava konusu 

idari iĢlemin; yetki, Ģekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuki denetiminin yapılması suretiyle 

ortaya konulabileceğinden, olayda, davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan 

davanın iĢin esasına girilmeksizin süre aĢımı yönünden reddedilmesi nedeniyle, ödeme emrinin esası 

yönünden hukuki denetiminin yapılmamıĢ olması karĢısında, davacının 6183 Sayılı Yasa'da düzenlendiği 

anlamda tamamen veya kısmen haksız çıktığından söz edilemeyeceğinden, uyuĢmazlık konusu ödeme 

emrinin haksız çıkma zammına iliĢkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 
78

  Özlem Erdem Karahanoğulları, “Ġdari Davalarda Süre Sorunları”, Ġdari Yargı Panel, Türkiye Barolar 

Birliği Mersin Barosu, Mersin, 11-12 Nisan 2003, s. 121 
79

  Bu husus, vergi uyuĢmazlıkları noktasında daha çok 4458 sayılı Kanun kapsamında yapılan iĢlemlerden 

ötürü karĢılaĢılabilen bir durumdur. Zira 4458 sayılı Kanunun 242/1. maddesine göre zorunlu idari itiraza 

tabi iĢlemeler karĢı yapılan itiraz baĢvurusu üzerine Kanun gereği (242/2) idare 30 gün içerisinde iĢlem 

tesis etmek zorundadır. Yani burada idarenin cevap vermek için 60 günlük süresi bulunmamaktadır. 

Ancak aynı Kanunun 6. maddesinde Gümrük Ġdaresi kendisine yapılan 242. md. haricindeki diğer idari 
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Süre ret kararı, mahkemenin davadan elini çektiği ve yukarıda da ifade edildiği 

üzere esasa müessir olabilen usule iliĢkin nihai bir karardır. Bu nedenle temyiz ve itiraza 

tabidir. Nitekim ĠYUK‟un 15/4. maddesinde temyiz ve itirazdan bağıĢık kılınan kararlar 

arasında sayılmamıĢtır. Süre ret kararlarının temyiz ve itirazı üzerine, temyiz ya da itiraz 

merci, süre ret kararını veren mahkeme veya hâkimin kararını usule ve hukuka uygun 

görürse onamaktadır
80

. Bu mahkeme veya tek hâkim tarafından verilen süre ret kararı ile 

oluĢturulan hukuki sürecin devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. Ancak temyiz ya da 

itiraz merci mahkeme veya hâkimden farklı olarak davanın yasal süresinde açıldığına karar 

verirse burada kararı veren mercinin niteliğine göre iki farklı durum oluĢmaktadır.  

Süre ret kararını bozan merci Ģayet DanıĢtay ise, ĠYUK‟un 49/4. Maddesinde yer 

alan “Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir.“ hükmü uyarınca ilk 

kararında ısrar edebilme hakkına sahiptir. Mahkeme Ģayet süre ret kararına ısrar ederse bu 

kez bu kararın da temyiz edilmesi gerekmektedir. Israr üzerine temyiz edilen dosya 

DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunca incelenir. Kurul da temyiz istemini kabul edip 

Mahkeme kararı bozarsa, mahkeme iĢin esasına girmek zorundadır. Buna karĢılık süre ret 

kararının temyizen incelenip DanıĢtay tarafından bozulması üzerine Mahkemece, bozma 

kararına uyulursa davacı için davasını yasal süresinde açtığına iliĢkin usuli müktesep hak 

oluĢacaktır
81

. 

Tek hâkim tarafından verilen süre ret kararı BĠM tarafından itiraz incelemesi 

sonucunda bozulursa ĠYUK‟un 45. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesinde yer alan “… 

ilk inceleme üzerine verilen kararlara karĢı yapılan itirazı haklı bulduğu veya davaya 

görevsiz hakim tarafından bakılmıĢ olması hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri 

gönderir, bölge idare mahkemesinin bu kararları kesindir.” hükmü uyarınca kararı 

bozulan hâkim, davayı süresinde kabul edip iĢin esasını incelemek zorundadır. Böylece 

                                                                                                                                                                                
baĢvurularda süre uzatımı hakkına sahiptir. Ġdare bazen 242. md. uyarınca yapılan itiraz baĢvuruları için 

de süreyi uzattığını bildirmektedir. Oysaki böyle bir hakkı bulunmamaktadır. KiĢi Ģayet idarenin dediği 

gibi beklerse ilk itiraz baĢvurusu için zımni ret oluĢtuğundan davası süre aĢımı nedeniyle reddolunabilir. 

Nitekim Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 28.11.2013 gün ve E:2013/887 K:2013/2653 sayılı kararı bu 

yöndedir. Ancak bize göre, kiĢi oluĢan zımni redde dava açmaz da idarenin kesin cevabını bekler ve bu 

cevabı ilgi tutup açarsa ĠYUK‟un 10/2. Maddesi uyarınca idarenin sonradan verdiği cevap dava hakkı 

doğuracaktır diye düĢünülebilir.   
80

  Temyiz ve itiraz mercileri tarafından verilen onama ve bozma kararlarının mahiyeti için bkz. ġentürk, 

a.g.m., ss.313-315 
81

  Ayrıca karĢı görüĢ ve Ġdari Yargılama Hukukunda usuli müktesep hak müessesesinin mahiyet ve 

sınırlarının analizi için bkz. Ġlhami Öztürk, “Ġdari Yargıda Temyiz Ġncelemesinin Usuli KazanılmıĢ Haklar 

Açısından Sınırlanması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, Y. 2008, S. 1-2, ss. 1037-

1041   
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süre kararının bölge idare mahkemesi tarafından bozulması ile birlikte davacı için artık 

davasının yasal süresinde açıldığına iliĢkin usuli müktesep hak oluĢmuĢ olmaktadır. 

2.7. HASIM DÜZELTME KARARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 

2.7.1. Genel Olarak 

Vergi Mahkemelerinde, açılan idari davanın süresinde açılmıĢ olduğu kanaati hâsıl 

olduğu takdirde bu kez davanın doğru hasımla açılıp açılmadığı incelenmektedir.  

Ġdari Yargılama Hukukunda hasım incelemesinin hem yargısal hem de idari 

anlamda sonuçları bulunmaktadır. Yargısal anlamda, kural olarak her davada bir davalı 

bulunması gerektiğinden idari davalarda da dava dilekçelerinde bir davalı gösterilmesi 

gerekmektedir. Ġdari yargı özelinde düĢünüldüğünde hukuka uygunluk denetiminin yargı 

mercileri tarafından yapılan idari rejimlerde, muhakkak bir idarenin davalı olarak dava 

dilekçesinde gösterilmesi lazımdır
82

.  Ġdari açıdan ise idarenin iĢlem ve/veya eyleminden

ötürü mahkeme kararı ile yaptırıma bağlanan hukuki sonucun icrasını ve/veya infazının 

kimin ya da hangi idari makam veya organ tarafından yerine getirilmesinin belirlenmesi 

açısından elzemdir. Diğer bir ifadeyle husumet incelemesi, açılan bir iptal davasında 

verilen iptal kararının icrası ve infazının ya da tam yargı davasında verilen tazminat 

hükmünün aynı Ģekilde icrasının hangi idare tarafından gerçekleĢtirilecek olması 

bakımından önemlidir.  

Bu kapsamda denilebilir ki idari bir davada hasmı gerekli kılan, iptal davalarında 

davaya konu idari iĢlemin maddi ve hukuki dayanaklarını idari yargı yerine açıklayacak 

makama; tam yargı davalarında ise, davacı lehine hükmedilecek tazminatı ödeyecek 

patrimuana duyulan gereksinimdir
83

.

Hasım incelemesi, 521 sayılı DanıĢtay eski Kanunu‟nun 75. maddesinde, 1973 

yılında 1740 sayılı yasayla değiĢiklik yapılmadan önce, davalının yanlıĢ gösterilmesi 

durumunda, otuz gün süre verilerek bu süre içerisinde davanın doğru davalıya açılması 

gerektiği görüĢüyle dava dilekçesi reddediliyordu. Davacı da otuz günlük süre içinde 

davasını doğru davalıya karĢı açtığı takdirde, dava ilk açıldığı tarih itibariyle süresinde 

82
 IĢıklar, “Ġdari Yargılamada ilk Ġncelemenin Sıra, Düzen ve Usulü”, a.g.m., s. 103 

83
 Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e.,, s. 569  
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kabul ediliyordu. 1740 sayılı Kanunla 521 sayılı Kanunun 75. maddesinde yapılan 

değiĢiklikle bu yöntem kaldırılmıĢ ve yerine “dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğine” 

ya da diğer bir ifadeyle “hasım düzeltme” yöntemi getirilmiĢtir. Böylece idari teĢkilatın 

geniĢ ve karmaĢık yapısı nedeniyle davacı için bazen uyuĢmazlığın esasından daha çetrefil 

bir sorun olan doğru hasımın davalı konuma alınması hususu ortadan kalkmıĢtır
84

. 2577 

sayılı ĠYUK‟ta da bu yöntem benimsenmiĢtir.  

2.7.2. Hasım Düzeltme Kararı 

ĠYUK‟un 15/1-c maddesinde ĠYUK‟un 14/3-f bendine göre, davanın hasım 

gösterilmeden veya yanlıĢ hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit 

edilecek gerçek hasma tebliğine karar verileceği düzenlenmiĢtir. Dolayısıyla idari yargı 

mercileri olan DanıĢtay idare ve vergi mahkemeleri açılmıĢ bir idari davada hasım 

sorununu da çözmekle görevlendirilmiĢlerdir. 

Buna göre davanın yanlıĢ hasım gösterilmesi veya hasım gösterilmeden açılması 

durumunda, dava dilekçesi mahkeme tarafından belirlenecek doğru hasma tebliğ 

edilmektedir. Davalı idarenin tespitinde oluĢacak bir sakatlık, mahkeme kararının fiili 

imkânsızlık nedeniyle uygulanamaması ve böylece hükümsüz kalması, keza dava konusu 

edilen idari iĢlem ve/veya eyleme her hangi bir hukuki ve/veya fiili bağı olmayan idarenin 

mahkeme kararında hüküm altına alınan yaptırıma muhatap olması durumuna sebebiyet 

verecektir. Bu nedenle Ġdari ve haliyle Vergi Yargılama Hukukunda, husumet sorunu, 1973 

yılında 1740 sayılı Kanunla hukukumuza giren dilekçenin doğru hasma tebliği suretiyle 

hasmın düzletilmesi ve açılan bir idari davada husumetin idari yargı merci tarafından 

belirlenmesi nedeniyle davacıdan ziyade mahkemenin bir sorunu konumuna gelmiĢtir. 

Açılan idari bir davada hasmın doğru belirlenmesi mahkemelerce çözümlenecek bir 

sorun olmasından ötürü husumet veya davalı tarafın kim olduğu veya olacağı davacılar 

açısından bir önem arz etmemektedir. Dilekçede davanın tarafı olarak bir davalı 

gösterilmesi ĠYUK‟un 2. maddesinde yer alan “Tarafların ve varsa vekillerinin veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kiĢilere ait Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarası”  hükümden ötürü gösterilmesi mecburi ise de bu mecburiyet 

bir Ģekil Ģartıdır. Zira mahkeme dava dilekçesinde davalı konumda gösterilen idare 

yönünden davayı sürdürmek zorunda değildir. Olayda gerçek hasmı kendisi tespit edecek 
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  Gözübüyük -Tan, a.g.e.,, s. 819 
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ve dava dilekçesine o idareye gönderip, onun savunmasını alacak ve tekemmül eden 

dosyada hasmı düzeltilen idarenin muhatap kılındığı hükmünü verecektir
85

.  

Ġdari ve vergi yargılama hukukuna özgü olarak Mahkemenin re‟sen doğru hasmın 

gözetilerek dava dilekçesinin belirlenen bu doğru hasma tebliğ edilmesi ve sonuçta 

mahkemenin belirlediği idarenin taraf olduğu davada hüküm kurulması, idari davaya konu 

edilen hak ya da menfaatin ilgilisine teslimi noktasında önemli olduğu ifade edilmiĢti. Zira 

karmaĢık ve uzmanlaĢmıĢ idari teĢkilat içerisinde bir idari bir idari iĢlemin kesin ve 

ürütülmesi gereken olup olmadığı ile iĢlemi düzenleyen belli olsa da bu iĢlemden ötürü 

hangi idarenin sorumlu olduğunun tespiti çok zordur. Öyle ki bazen bu iĢ uzman 

mahkemeler olan idare ve ergi mahkemeleri tarafından yapılan yargılamanın sonunda 

ortaya çıkarılmaktadır
86

. Bunun ilk aĢamada davacı tarafından ortaya konulması elbette 

fazlaca iyimser bir yaklaĢım olacaktır. Buna da adli yargıdaki gibi davayı açan kiĢinin yani 

davacının aleyhine sonuç bağlanması, yani davanın pasif husumet ehliyeti yokluğundan 

reddedilmesi gibi bir sonuç bağlanmasının idari rejimden umulan hukuka uygunluk 

denetimi amacının gerçekleĢmemesi sonucunu doğuracaktır
87

. 

Husumet incelemesi, idari teĢkilatın ve bu teĢkilatın görev ve yetkilerinin tüzel kiĢi 

olup olmadıklarının olmamaları halinde davayı takip yetkisine sahip bulunup 

bulunmadıklarını tespit etmek, idare hukuku özelinde teknik bir bilgiye gereksinim 

                                                           
85

  521 sayılı DanıĢtay Kanunun 1740 sayılı Kanunla değiĢmeden önceki halinde husumetteki yanlıĢlık 

dilekçe ret sebebiydi. Bu yönde detaylı açıklamalar için bkz.  Yenice - Esin, a.g.e., s. 500  
86

  Öyle ki bazen yargılamanın en son aĢamalarında biri olan ısrar kararından sonra dahi gerçek hasım tespit 

edilip bu yönde kararlar verilmektedir. Nitekim DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 11.06.1999 gün 

ve 1998/379 K:1999/349 sayılı kararı. Kararda, Maliye Banaklığı‟na yapılan Ģikayet baĢvurusunun 

zımnen reddine iliĢkin iĢlemin iptali için açılan davanın vergi dairesi husumetiyle görülmesinin hukuka 

aykırı olduğu, hasmın düzeltildikten sonra davanın esası hakkında karar verilmesi gerektiği görüĢüyle 

Ġstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 11.06.1998 gün ve 1998/701 K:1998/613 sayılı esastan verilmiĢ ısrar 

kararını bozmuĢtur.    
87

  Pasif Husumet Yokluğu Kavramının tanımı ve adli yargı kolundaki iĢlevi Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 

07.01.2014 gün ve E:2013/8369 K:2014/168 sayılı kararında Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: “Kural olarak; 

bir hakkı dava etme yetkisi, o hakkın sahibine ait olup; buna aktif husumet denilir. Bir hakkın kendisinden 

istenebilecek durumunda olan, yani, hakka uymakla yükümlü kiĢi ise, borçlu kiĢi olup; buna da pasif 

husumet denilir. Bir davada gerek aktif ve gerekse pasif husumet ehliyetinin bulunup bulunmadığı, 

mahkemece, öncelikle ve re'sen gözetilecek hususlardandır ve Ģayet husumet ehliyeti yok ise, dava bu 

sebep ile reddedilir. Somut olayda; dava, tapu kaydı üzerine konulan 6831 sayılı Kanunun 2/B Ģerhinin 

iptali istemine iliĢkindir. ÇekiĢmeli taĢınmazın 2/B niteliği kesinleĢmiĢ ve 2/B niteliği, idarî iĢlem ile 

sicilden terkin edilmiĢ olduğuna göre, somut davada Orman Yönetiminin pasif husumet ehliyeti 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, Orman Yönetimine karĢı açılan davanın pasif husumet ehliyeti yokluğu 

nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, aksi düĢünce ile yazılı Ģekilde hüküm kurulması usûl ve 

kanuna aykırıdır.” 



315 

 

duyduğundan bunun Mahkemeler eliyle yerine getirilmesi kanaatimizce bulunmuĢ en güzel 

çözümdür.  

Genel idari yargılama hukuku içinde yer alan vergi yargılamasında ise husumet 

sorunu genel görevli idare mahkemelerinin baktığı idari uyuĢmazlıklara göre daha oturmuĢ 

ve daha belirli bir durum arz etmektedir. Uygulamada vergi davaları Maliye Bakanlığı, 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Vergi Dairesi BaĢkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüklerinin davalı 

komumda olduğu ya da bu idarelerin mahkemeler tarafından hasım mevkisine alınması 

suretiyle tekemmül eden dosyalardan teĢekkül etmektedir. 

Vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin açılan davalarda, husumet noktasında uygulamada 

ciddi bir sorun bulunmamasına karĢın 5345 sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 24 ve geçici 5. maddesi ile 640 sayılı Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18. 

maddesi, vergi davalarında husumeti sorun olmaktan çıkarmıĢtır. Vergilendirmeye iliĢkin 

iĢlemler ile gümrük iĢlemlerinde hasım mevkiine alınması gereken idareler tereddüde 

mahal verilmeksizin yasalarla belirlenmiĢtir. 

Bu durumda bir kiĢi hakkında tesis edilmiĢ mali idare iĢlemine karĢı açılan davada, 

yukarıda değinilen ve ikinci bölümde detaylı Ģekilde açıklanan Kanun hükümleri hilafına 

bir idare davalı olarak gösterilmiĢ ya da hiç davalı gösterilmemiĢ ise bu davada vergi 

mahkemesi tarafından hasım düzeltme kararı verilecektir
88

. 

2.7.3. Hasım Düzeltme Kararının Hukuki Niteliği 

Hasım düzeltme kararı ĠYUK‟un 15/1-c maddesine göre davanın doğru hasma 

yöneltilmesi için verilen usule iliĢkin bir ara karardır. Buna göre dava dilekçesini davalı 

komumda gösterilen idare yönünden de inceleyen Mahkeme Ģayet davalı olarak gösterilen 

idarenin dava konusu iĢlem ya da tam yargı davalarındaki istem ile bir alakasının 

bulunmadığı, açılan davada baĢka bir idarenin hasım olarak bulunması gerektiğine kanaat 

getirirse dava dilekçesini belirleyeceği bu idareye gönderir. Bu saptama ve gönderme 
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   Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 2009/113 esasına kayıtlı dosyada 16.01.2009 tarihinde verilen hasım 

düzletme kararı: “HASIM DÜZELTME KARARI 

 … vekili Av. … tarafından, Maliye Bakanlığı‟na  açılan davada, davalının 2577 sayılı Ġ.Y.U.K.'nun 

15.maddesinin 1/c fıkrası uyarınca  Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı olarak düzeltilmesine, dilekçe ve eklerinin 

adı geçen idareye tebliğine 16.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” 
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iĢlemi doğrudan yapılmaz. Bunun için mahkeme bir karar alır. Bu karara uygulamada 

“Hasım Düzeltme” kararı denir.  

Hasım düzletme kararı, yargılama usulüne iliĢkin bir saptamanın sonucudur. 

Mahkeme, bu kararla dava konusu edilen iĢlem ya da istemden ötürü muhatap idarenin kim 

olduğunu saptamıĢ olmaktadır. Ancak bu saptama idari sorumluluğun hangi idari makam 

üzerinde kalacağı veya hangi idari merciinin muhatap kılındığını doğrudan ilgilendirmesi 

nedeniyle saptamadan öte hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle hasım düzeltme 

kararının hukuka uygunluk denetiminin yapılması gerekmektedir. Ancak hasım düzeltme 

kararı, Mahkemenin veya yerine göre hâkimin dosyadan elini çektiği nihai bir karar 

olmadığından, bunun için esas karar beklenmelidir. Yani bu karar ile Mahkeme ya da 

Hâkim, yargılamanın seyrini değiĢtirmekle birlikte sonlandırmamakta, esasına iliĢkin 

hüküm kurmamaktadır.  

Hasım düzeltme kararı “ara karar” niteliğindedir
89

. Bilindiği gibi ara kararlar 

ĠYUK‟un 41. maddesinde düzenlenen bağlantı isteminin reddine iliĢkin kararlar ile yine 

ĠYUK‟un 27/7. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulmasına iliĢkin kararlar dıĢında,  

kural olarak temyiz ve itiraza tabi değildir. Zira ĠYUK‟un konuyla ilgili ilk inceleme 

kararlarının hangilerinin temyiz ve itiraza tabi olduğunu, hangilerinin olmadığını 

düzenleyen 15. maddesinin 4. fıkrasında, “Ġlk inceleme üzerine DanıĢtay veya 

mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idari yargının görevli olduğu 

konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine iliĢkin kararlarla, 1/c bendinde yazılı 

gerçek hasma tebliğ ve 1/d bendindeki dilekçe red kararları dıĢında, kararın düzeltilmesi 

veya temyiz yoluna; tek hâkim kararına karĢı ise itiraz yoluna baĢvurulabilir.” hükmü ile 

hasım düzeltme kararlarını kanun yolu baĢvurularının dıĢında bırakılmıĢtır. 

Hasım düzeltme kararına karĢı kanun yolunun kapatılması, uyuĢmazlığın esası 

hakkında bir an önce karar verilmesi maksadına yönelik bir düzenlemedir.  Böylece hasım 

değiĢtirilen bir davada, hem hasım belirlemesi için hem de esas karar için iki kere dosya 

temyiz ve itiraz mercine gidip gelmeyecek ve yargılama safahatı uzamayacaktır. Ayrıca 

esasa iliĢkin verilen karara karĢı yapılan temyiz veya itiraz gibi kanun yolu baĢvurularında, 

hasıma iliĢkin iddialarda ileri sürülüp davanın yanlıĢ hasımla çözüme kavuĢturulduğu iddia 

olunabilecektir. Temyiz ve itiraz mercileri ise taraflar böyle bir temyiz ya da itiraz sebebi 
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  Çağlayan, a.g.e., s. 59 
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ileri sürmeseler de ĠYUK‟un 49. maddesinde yer alan temyiz ve itiraz yetkileri ekseninde 

kendiliklerinden, davanın doğru hasımla çözüme kavuĢturulup kavuĢturulmadığı hususunu 

re‟sen incelemektedirler. Zira daha önce de ifade edildiği gibi idari yargılamada husumet 

sorunu kamu düzenine iliĢkindir ve idari yargı mercileri bu hususu re‟sen gözetmekle 

yükümlüdürler
90

. 

Bilindiği gibi idari yargılama hukukunda ilk incelemeden verilen bazı kararlar için 

temyiz veya itiraz yoluna baĢvurulabilinmektedir. Ancak ilk incelemeden verilen bu 

kararlar Ģayet hasım incelemesinden önceki hususlara iliĢkin ise, buradaki kanunyolu 

incelemesinde husumet konusu kural gereği incelenmemektedir. Zira ĠYUK‟un 14/3. 

maddesinin son fıkrasında, ilk inceleme konularının sırasıyla incelenecek olması, 

husumetin de Kanunda temyiz/itirazı kabil kararların verilebileceği ilk inceleme 

konularından sonra düzenlenmiĢ olması nedeniyle söz konusu hususlardan ötürü verilen 

kararlara kaĢı yapılan temyiz ve/veya itiraz incelemesinde husumet ayrıca inceleme konusu 

yapılamamaktadır.  Ġfade edildiği üzere ancak esas kararla birlikte davadaki hasım hususu 

temyiz ve itiraz mercileri için taraflarca iddia olunmasa da re‟sen incelenen bir husustur.  

 Temyiz ya da itiraz mercileri tarafından, kendilerine yapılan kanun yolu 

baĢvuruları üzerine yaptıkları incelemelerde, davanın yerel Mahkemece verilen hatalı 

hasım düzeltme kararı ile veya davacının gösterdiği yanlıĢ hasımla çözümlendiği kanaati 

oluĢursa bozma kararı verilmektedir. Bu bozma kararları yargılama hukuku bağlamında, 

usuli bir bozma kararıdır. Bozma kararını veren mercie göre de sonuçları farklı 

olabilmektedir. 

 Davanın yanlıĢ hasımla tekemmül ettiği görüĢüyle verilen bozma kararını veren 

DanıĢtay ise, mahkemenin ĠYUK‟un 49/4 maddesine göre ilk kararında ısrar hakkı 

bulunmaktadır. Ancak bozma kararı BĠM tarafından verilmiĢ ise ĠYUK‟un 45/4 maddesi 

uyarınca bu kararlar kesindir. Mahkemenin BĠM‟in bozma kararına ısrar hakkı 

bulunmadığından dosyayı BĠM kararında gösterilen davalı husumetiyle dava ilk 
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  Nitekim DanıĢtay Dördüncü Dairesi 31.10.2013 gün ve E:2010/6136 K:2013/7096 sayılı kararında yerle 

mahkemenin hatalı hasım düzeltme kararı ile tekemmül ettirip esasa iliĢkin kararını bozmuĢtur. Belirlenen 

hasıma göre yeniden yargılama yapılarak karar verilmesi gerekmektedir. Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: “Bu 

durumda, 2002 yılına ait olup 2004,2005 ve 2006 yılı beyannamelerinde sehven gösterilmeyen zararın 

2007 yılı beyannamesinde mahsup edilmesi mümkün ise de, Mahkemece Ġstanbul Vergi Dairesince tesis 

edilen ve iptali istenilen iĢlem yerine hasım mevkine Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı alınmak 

suretiyle baĢka bir mükellef adına tesis edilen iĢlemin iptal edilmesinde hukuka uygunluk 

bulunmadığından yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.” 
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açılıyormuĢ gibi yeniden tekemmül ettirecek ve iĢin esası hakkında karar verecektir. Ġtiraz 

merci tarafından husumet yönünden bozulan kararın dava dosyasına, bozma üzerine 

mahkeme kaydından yeni esas numarası verilmektedir. Burada ilk önce hasım düzeltme 

kararı alınıp itiraz mercinin gösterdiği idare hasım mevkiine alınmaktadır. Sonrasında dava 

dilekçenin bir sureti savunma vermesi için belirlenen idareye tebliğ edilmekte ve diğer 

usuli iĢler yeniden yapılmaktadır.  

Davanın yanlıĢ hasımla çözümlendiğinden bahisle verilen bozma kararını DanıĢtay 

vermiĢ ve yerel mahkemede de bu karara uymak noktasında bir görüĢ oluĢması halinde, bu 

kez yine bozma kararına uyularak davanın DanıĢtay kararında iĢaret edilen idare husumeti 

ile görülmesine iliĢkin bir karar alınmaktadır.  Bu karar da tipik bir hasım düzeltme 

kararıdır. Ancak ĠYUK‟un 49. maddesine göre bozma kararına uymak ve ısrar etmek 

yollarından birini seçmek zorunda olan mahkemenin bozmaya uyduğunu ve davadaki 

hasmı değiĢtirdiğini söz konusu arar karar ortaya koymaktadır. 

2.8. DİLEKÇE RET KARARLARI VE HUKUKİ NİTELĠKLERİ 

2.8.1. Genel Olarak 

Ġlk inceleme konuları arasında en son sırada incelenen hususlar ĠYUK‟un 3. ve 5. 

maddelerinde düzenlenmiĢtir. Buna göre ĠYUK 14/3-g maddesi uyarınca dava dilekçesi 

yargılama usulüne ve Ģekle iliĢkin kuralların düzenlendiği ve ĠYUK‟un 3. ve 5. 

maddelerine uygun olup olmadıkları yönünden idari yargı mercileri tarafından 

incelenmektedir. Bu inceleme çalıĢmanın ikinci bölümünde ifade dilen esaslar 

çerçevesinde yapılmaktadır. Ġncelemenin soncunda Ģayet dava dilekçesinin ĠYUK‟un 3. 

veya 5. maddesine aykırı olduğu kanaatine varılırsa, yine ĠYUK‟un 15/1- maddesi uyarınca 

“dava dilekçesinin reddine” karar verilmektedir. 

Ġlk inceleme hususunun ve konularının düzenlendiği ĠYUK‟un 14. maddesinde, 

ĠYUK‟un 3 ve 5. maddelerine uygun olup olmadığı hususunun incelenmesi lüzumu tekbir 

bent halinde düzenlenmiĢtir. Aynı Ģekilde ilk inceleme neticesinde varılan hukuki sonuca 

göre verilecek kararların düzenlendiği ĠYUK‟un 15. maddesinde de yine dava dilekçesinin 

3. ve 5. maddelerine aykırı bulunması halinde hangi kararın verileceği yine tek bir bentte

düzenlenmiĢtir. Bununla birlikte ĠYUK‟un 15. Maddesinin 3. fıkrasında yer alan  

“Dilekçelerin 3 üncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni dilekçeler 
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için ayrıca harç alınmaz.” hüküm uyarınca, iki maddeye göre verilen dilekçe ret 

kararlarının farklılığına iĢaret edilmiĢtir. Bu nedenle ĠYUK‟un 15/1-d maddesine göre 

verilen dilekçe ret kararları tür olarak tek bir kararken dayandığı Kanun maddesine ve 

gerekçesine göre farklı hukuki niteliğe sahip olabilmektedir. Dolayısıyla her bir nedene 

dayalı olarak verilen dilekçe ret kararlarının ayrı ayrı incelenmesi daha yararlı olacaktır.  

2.8.2. ĠYUK’un 3. Maddesine Aykırılıktan Verilen Dilekçe Ret Kararı 

Ġdari Yargılama Hukukunda, dava dilekçelerinin hangi Ģekil kurallarına uyulmak 

suretiyle düzenleneceği ve bunların hangi makama hitaplı olacağı ĠYUK‟un 3. maddesinde 

düzenlenmiĢtir. Buna göre, idari davaların DanıĢtay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi 

baĢkanlıklarına hitaben yazılmıĢ imzalı dilekçelerle açılacağı; ayrıca dilekçelerde;  

- Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya 

unvanları ve adresleri ile gerçek kiĢilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, 

- Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı delillerin, 

- Davaya konu olan idari iĢlemin yazılı bildirim tarihinin, 

- Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına 

iliĢkin davalarla tam yargı davalarında uyuĢmazlık konusu miktarın, 

- Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının 

nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap 

numarasının gösterilmesi gerektiği düzenlenmiĢtir. 

Bu hükümlere uygun olmayan ve Kanunun aradığı bilgileri içermeyen dilekçeler 

ĠYUK‟un anılan maddesine aykırı olacak ve dilekçeler idari yargı mercileri tarafından dava 

dilekçesi olarak kabul edilmeyecektir. ĠĢte bu durumlarda mahkemeler tamamen Ģekle 

iliĢkin olan dilekçe ret kararı vermektedir. 

ĠYUK 3. maddeye aykırılıktan verilen dilekçe ret kararı hiçbir Ģekilde davanın 

esasına iliĢkin hüküm kurmamaktadır. Zira ilk inceleme aĢamasında mahkeme dava 

dilekçesini ve haliyle davayı esas yönünden değil sadece Ģekil yönünden incelemektedir. 

Dilekçe ret kararında, mahkeme dava dilekçesi olarak sunulan dilekçenin ya yanlıĢ hitaplı 

ya davanın taraflarına iliĢkin Kanunun istediği bilgilerin gösterilememesi ya da davaya 

konu ve sebepleri ile dayandığı delillerin gösterilmediği yahut da davaya konu olan idari 

iĢlemin yazılı bildirim tarihinin dilekçede yer almadığı gerekçesine dayalı olarak dava 
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dilekçesini reddetmektedir.  Bu ret kararı ile birlikte davacıya ĠYUK‟un 15/1-d maddesi 

uyarınca söz konusu eksiklik ya da hatanın giderilmesi için süre verilir. Bu süre dilekçe ret 

kararının davacıya tebliğinden itibaren Kanun gereği otuz gündür. Bu süre tıpkı dava açma 

süresi gibi hak düĢürücü süredir. ġayet bu süre içinde dava dilekçesi, dilekçe ret kararında 

belirtilen Ģekilde eksikleri tamamlanıp hataları düzeltildikten sonra açılmaz ise ilk dilekçe 

yasal süre içinde verilmiĢ olsa dahi dosyada süre ret kararı verilmektedir
91

. 

Uygulamada, ĠYUK‟un 3. maddesine aykırılıktan verilen dilekçe ret kararı tıpkı 

esas kararlar gibi bir örneği davalı konumda gösterilen idareye tebliğ edilmektedir
92

. Zira 

davacının davasını yasal süresinde açmıĢ olmakla birlikte, dilekçesini süresinde yenileyip 

yenilmeyeceği hususu ile dilekçe ret kararı üzerine verilen dilekçede de aynı yanlıĢlığın 

yapılması halinde Kanun gereği davanın reddine karar verilmesi lüzumu karĢısında
93

 davalı 

idarenin savunma hakkını bu hususlar yönünden de kullanabilmesi ve davanın seyrinden 

haberdar olabilmesi için gerekli bir uygulamadır. 

Son olarak ĠYUK‟un 3. maddesine aykırılıktan ötürü verilen dilekçe ret kararları 

üzerine yeni dilekçeler için harç alınmamaktadır. Bu nedenle uygulamada ĠYUK‟un 3. 

maddesine göre verilen dilekçe ret karalarında Ģu Ģekilde hüküm kurulmaktadır: “Bu 

nedenle, 2577 sayılı yasanın 3. maddesi hükmüne uygun olmayan dava dilekçesinin aynı 

yasanın 15. maddesinin 1/d. bendi hükmü uyarınca bu kararın bildirim tarihinden itibaren 

otuz (30) gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanarak yeniden dava açılmak üzere 

REDDĠNE, dilekçe eklerinin davacıya geri gönderilmesine, aĢağıda dökümü yapılan 40,30 

                                                           
91

  DanıĢtay Yedinci Dairesinin 31.03.1997 gün ve E:1997/587 K:1997/1373 sayılı kararı ile Mersin 2. Vergi 

Mahkemesinin 11.11.1996 gün ve E:1996/628 1996/733 sayılı dilekçe ret üzerine süresinde yenilenmeyen 

dosyada verilen süre ret kararını onamıĢtır. Aynı Ģekilde Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 24.07.2009 gün 

ve E:2009/1967 K:2009/3368 sayılı kararı da süresinde yenilenmeyen dilekçe nedeniyle verilen süre 

redde iliĢkindir. Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: “Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından 

Mahkememizin E:2009/1229 sayılı dosyasında açılan davada Mahkememizce verilen 11.05.2009 tarih ve 

K:2009/2601 sayılı dilekçe ret kararının 19.06.2009 tarihinde tebliğ edilmesine karĢın, 23.07.2009 

tarihinde kayda giren dilekçe ile davanın yenilendiği anlaĢıldığından, 30 günlük süre geçtikten sonra 

yenilenen davanın süre aĢımı nedeniyle esasının incelenmesi olanaklı değildir.” Bununla birlikte ilk 

dilekçe ret kararının hatalı olduğundan bahisle süresinden sonra yenilenen süresinde kabul edip davayı 

esastan karara bağlayan yerel mahkemenin ısrar kararı DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 

24.03.2000 gün ve E:1999/348 K:2000/112 sayılı kararı ile onanmıĢtır. Söz konusu kararın tartıĢılması 

için bkz. Özlem Erdem Karahanoğulları, a.g.m., ss. 119-120 
92

  Ġdari Yargılama Usulü Kanunun “Kararların Saklanması ve Tebliği” baĢlıklı 25. maddesi: “Kararın 

mahkeme baĢkanı ve üyeleri veya hakimi tarafından imzalı asıllarından biri, karar dosyasına, diğeri de 

dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve baĢkan yahut hakim, DanıĢtayda daire veya kurul baĢkanı 

veya görevlendireceği bir üye imzasıyla tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ edilir.”  
93

  Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 15. maddesinin 5. fıkrası: “1 inci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin 

reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlıĢlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir.” 
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TL yargılama giderini davanın yenilenmemesi halinde davacı üzerinde bırakılmasına, 

anılan yasanın 15. maddesinin 3. bendi uyarınca yeni dilekçe düzenlenerek açılacak dava 

için baĢvuru harcı alınmamasına, yenilenen dilekçede de aynı yanlıĢlıkların yapılması 

halinde bu kez davanın reddine karar verileceği hususunun davacıya duyurulmasına  

29/07/2013 gününde  karar verildi.”
94

 

2.8.2.1. İYUK’un 3. Maddesine Aykırılıktan Verilen Dilekçe Ret Kararının 

Hukuki Niteliği 

Ġlk önce ifade etmek gerekir ki ĠYUK‟un 3. maddesine aykırılıktan ötürü verilen 

dilekçe ret kararı usule iliĢkin ve deyim yerindeyse “yarı nihai” bir karardır. UyuĢmazlığın 

esasına iliĢkin hüküm va‟z etmemekte birlikte uyuĢmazlığın çözümlenebilmesi için 

verilmesi yasal bir gereklilik olan bir karardır. Bu yönüyle ara kararı niteliğindedir. Ancak 

bu kararla birlikte, kararı numarası alınması,  davacının da davasını yenilememe 

durumunda dosyada verilen en son kararın dilekçe ret kararı oluyor olmasından ötürü usule 

iliĢkin nihai karar özellikleri de taĢımaktadır. Ancak kanaatimizce dilekçe ret kararı, Ġdari 

(ve Vergi) Yargılama Hukukuna özgü ayrı bir karardır
95

. 

 ĠYUK‟un 3. maddesinde dava dilekçesinde zorunlu olarak gösterilmesi gereken 

hususlar, esasında idari yargılama hukukunda ilk inceleme konularının kamu düzenine 

iliĢkin olması nedeniyle yargılamanın hızlı ve isabetli olması ve hak kayıplarının 

yaĢanmaması için davanın baĢında ve daha dilekçe aĢamasında incelenmesi maksadına 

yöneliktir. Böylece dava dileksiyle birlikte dava konu edilen iĢlem ya da istem hakkında 

net somut veriler davanın en baĢından ortaya konulmaktadır. Yani idari bir dava 

açıldığında, idari yargı merci baĢta kamu düzenine iliĢkin olan hususular olmak üzere ilk 

anda hangi bilgilere ihtiyaç duyuyorsa bunların dilekçede gösterilmesi gerekmektedir. ĠĢte 

bunun sağlanması için dilekçenin ĠYUK‟un 3. maddesine uygun bir Ģekilde düzenlenmiĢ 

olması gerekmektedir. Böylece idari yargı merci dava dilekçesinde ifade edilen bilgi ve 

belgelere göre ya ilk incelemeden usuli bir karar verecek ya da dava dilekçesini tebligata 

çıkaracak ve diğer usuli iĢlemlerin ardından uyuĢmazlığın esası hakkında karar verecektir.  
                                                           
94

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 29.07.2013 gün ve E:2013/2115 K:2013/1740 sayılı kararından. 
95

  Dilekçe ret kararının hukuki niteliği DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 06.06.1995 gün ve E:1994/5760 

K:1995/2738 sayılı kararında Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: (ĠYUK‟un 15/4. maddesinden ötürü) “Bu 

hükümle dilekçe ret kararlarının temyiz edilemeyeceği kabul edilmiĢ olmaktadır. Ancak dilekçe ret 

kararları bir davada verilecek nihai kararlardan değildir. Bu kararlarla hakim iĢten el çekmeyip, davaya 

devam edebilmek için dilekçenin kanuna uygun Ģekilde yeniden düzenlenmesi ya da noksanlarının 

tamamlanmasını taraftan istemektedir. Bu tip kararların hukuka uygunluğunun davanın sonunda 

verilecek nihai kararla birlikte incelenmesine engel bulunmamaktadır.”   
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Ġlk incelemeden verilecek kararın Ģayet mümkünse hemen verilip sonraya 

bırakılmaması için dava dilekçesinin ĠYUK‟un 3. maddesine uygun olması gerekir. Böylesi 

bir uygunluk yok ise, verilecek karar Kanunda böyle bir düzenleme olmamıĢ olsaydı, 

mahkeme eksik olduğu için aydınlatamadığı hususlar için araĢtırmaya giriĢecek ve bir 

karar verecekti. ĠĢte bu karar dilekçe ret kararı değil,  ara kararı olacaktı. Bu nedenle 

dilekçe ret kararı özü itibariyle bir ara karardır. Ancak davanın yenilenmemesi veya 

yenilenen dilekçede bir eksik ve/veya hatanın giderilmemsi yahut da yenilenen dilekçede 

ilk hatadan baĢka bir hatanın yapılabilmesi ihtimali ya da süresinde yenileyememe gibi 

sebeplere dayalı olarak esasa müessir karar verilebilecek olması nedeniyle Kanun koyucu 

tarafından bu karar formatı seçilmiĢtir, diyebiliriz. Nitekim bu kararlar ĠYUK‟un 15/4. 

maddesi uyarınca temyiz/itiraza konu edilememektirler
96

. 

ĠYUK 3. maddesine göre verilen dilekçe ret kararı ile mahkeme o uyuĢmazlıkla 

ilgili davanın seyrini, mahkemenin iradesinin dıĢındaki bir iradenin yani davacının 

tercihine bırakmaktadır. Bu tercih Ģayet davanın devamı yönündeyse davacı, mahkemenin 

dilekçe ret kararında ifade ettiği eksikliği gidermek suretiyle dava dilekçesini yeniden 

oluĢturmalı ve süresi içinde davasını yenilemelidir.  Bu yenilemeye karar verecek olan 

davacı olduğundan burada verilen dilekçe ret kararı ile mahkeme o davadaki yargılama 

gücünü bu tercihten sonraya ertelemektedir.  

ĠYUK‟un 3. maddesine göre verilen dilekçe ret kararı, yargılama hukukunda “usul 

ekonomisi” diye ifade edilen sürat ve ucuzluk baĢta olmak üzere faydalı bir karardır. 

Ancak yenilenen dilekçede de aynı yanlıĢlığın yapılması halinde davanın reddine karar 

verilebilecek olması
97

 veya süresinde açılan bir davada yenilemenin süresinde yapılamamsı 

nedeniyle süre ret kararının verilebilme ihtimali, bu kararın sonuçları itibariyle hak arama 

                                                           
96

  DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 06.06.1999 gün ve E:1999/392 K:1999/1948 sayılı kararı. Kararda, 

“UyuĢmazlığın esasını hukuki çözüme bağlayarak davayı sona erdirmeyen ve hakimin davadan el çekmesi 

sonucunu da doğurmayan, bu niteliği itibariyle de anılan kanunun 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 

karĢısında temyizi kabil kararlardan olmayan dilek ret kararının temyizen incelenmesine olanak 

bulunmamaktadır.” ifadesi ile kararın temyize konu nihai bir karar olmadığı ortaya konulmuĢtur.  
97

  Ġzmir 2. Vergi Mahkemesi, 20.12.2011 gün ve E:2011/2036, K:2011/2152 sayılı kararında; 

Mahkemelerinin 20.09.2011 gün ve E:2011/1428, K: 2011/1575 sayılı kararıyla dava dilekçesinde dava 

konusu olarak özel usulsüzlük cezası yazılmasına karĢın ihbarnamelerin eklenmediği, tarih sayısının 

yazılmadığı, tebliğ tarihinin belirtilmediği, yetki belgesinin eklenmediği,  aralarında maddi, hukuki ya da 

sebep sonuç iliĢkisi bulunmayan birden fazla yıla iliĢkin özel usulsüzlük cezasına karĢı bir dilekçe ile dava 

açıldığı anlaĢıldığından dilekçe ret kararı verilmesi üzerine verilen yenileme dilekçeleri ile üç ayrı dava 

açılmasına karĢın,  yenileme dilekçelerinde iĢlemin tebliğ tarihinin belirtilmediği, iĢlem ve yetki belgesi 

eklenmeyerek aynı yanlıĢlıkların yapıldığının görüldüğü gerekçesiyle 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü 

Kanununun 15'inci maddesinin 5'inci bendi uyarınca davanın reddine karar vermiĢtir. Bu karar DanıĢtay 

Üçüncü Dairesinin 23.11.2012 gün ve E:2012/1799 K:2012/3899 sayılı kararı ile onanmıĢtır. 
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hürriyeti noktasında dikkat edilmesi gereken bir karar olduğunu göstermektedir. Bu kararın 

temyiz ve/veya itiraza tabi olmaması ise bu sakıncalı durumu perçinlemektedir. 

ĠYUK‟un 15/4. maddesi uyarınca dilekçe ret kararları temyiz/itiraz yolu kapalı 

kararlardır. Bu kararlar ancak yenilenen dilekçede verilecek esas kararla birlikte temyiz 

edilebilmektedir. Temyiz/itiraz merci yargılama usulüne uyulup uyulmadığını da 

incelediğinden dosyada, Ģayet Ģartları oluĢmadan verilmiĢ bir dilekçe ret kararı varsa ve bu 

karar dolayısıyla yargılamanın seyri değiĢmiĢ ve hak kayıpları yaĢanmıĢ ise bozma kararı 

verilebilmektedir
98

. Bunun üzerine yeniden esasa alınan dava dosyasında bozma kararını 

veren DanıĢtay ise ısrar etme yoluna gitmeyen mahkeme dava dilekçesinin ilk haline göre 

karar vermek durumundadır. Bozma kararı BĠM tarafından verilmiĢ ise ilk kararı veren 

Mahkemenin ısrar hakkı bulunmadığından bozma kararında belirtilen usul çerçevesinde ilk 

dilekçeye göre yargılama iĢlemlerini yeniden yapmak durumundadır. Bazen de temyiz ya 

da itiraz merci, olayda dilekçe ret kararı verilmesi gerektiği halde verilmediği kanaatine 

varırsa usule uygun bir yargılama yapılmadığından bahisle mahkemenin dilekçe ret kararı 

vererek bazı hususları açıklığa kavuĢturduktan sonra karar vermesi için bozma kararı 

verebilmektedir
99

. Bu durumda mahkeme Ģayet DanıĢtay bozması için ısrar hakkını 
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  Örneğin DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 20.06.2008 gün ve E:2007/687 K:2008/466 sayılı 

kararında, “… bu saptamalar karĢısında yenilenen dava dilekçesinde 2577 sayılı Yasanın 5 inci 

maddesine aykırılıktan söz edilecek bir durum bulunmadığı, ilk dilekçede vergi mahkemesince aynı 

yasanın 3 üncü maddesine uygun görülmeyen durumun açıklığa kavuĢturularak giderildiği 

anlaĢıldığından, davanın, 2577 sayılı Yasanın 15 inci maddesinin 5 inci fıkrasına göre ve ilk dilekçedeki 

yanlıĢlığın yenilendiği gerekçesiyle reddi yolundaki ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiĢtir.”  
99

  Bu doğrultuda Ġstanbul 11. Vergi Mahkemesi önüne gelen bir uyuĢmazlıkta verdiği esas kararın temyiz 

incelemesini yapan DanıĢtay Dördüncü Dairesi verdiği 31.01.2013 gün ve E:2010/6841 K:2013/209 sayılı 

kararı ile davada ilk önce dilekçe ret kararı verilmeli diye yerel mahkemenin kararını usulden bozmuĢtur. 

Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: “Komisyon karĢılığı sahte fatura ticareti yaptığı ileri sürülen davacı ve 

davacıyla diğerleri  arasında tesis edilen adi ortaklığın elektronik ortamda beyanname vermemesi 

nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları ile usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle dava 

açılmasına yol açan hukuki sebeplerin aynı olduğunu söylemek mümkün iken davacı ile adi ortaklığın hak 

ve menfaatlerinde iĢtirak bulunduğunu kabul etmek olanaklı gözükmemektedir. Bu itibarla, davacının 

kendi adına kesilen cezaları ile ortaklık adına kesilen cezaları birlikte dava konusu etmesi yukarıda yer 

verilen Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.   

 Bu bakımdan dava dilekçesinin yukarıda metni yazılı olan 2577 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık 

taĢıdığı, bu aykırılığın giderilmesi amacıyla özellikle aynı Kanunun 14 ve 15 inci maddelerinde yer alan 

hüküm gereği dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken iĢin esasına girip cezaların kaldırılmasına 

karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiĢtir.” Yine DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 17.12.2012 gün 

ve E:2010/2629 K:2012/8727 sayılı kararında Ģu gerekçe ile yerel mahkemenin esasa iliĢkin kararını 

bozmuĢtur:  “Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, davacının geçici vergi dönemlerde yatırım 

indiriminden yararlanma yönündeki tercihinin uyuĢmazlık konusu dönemde yatırım indiriminden 

vazgeçilerek %20 oranında kurumlar vergisine tabi olma Ģeklinde değiĢtirilmesi; bu istemin kabul 

edilmemesi halinde ise 1.1.2006 - 7.4.2006 tarihleri arasında yaptığı yatırım harcamaları nedeniyle 

yatırım indiriminden faydalandırılması istemiyle  terditli taleple dava açıldığı anlaĢılmıĢtır. 
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kullanmayacaksa, davayı yeni esasa kaydedip dilekçe ret kararı verecek ve dava dosyasını 

bu Ģekliyle yeniden tekemmül ettirecektir. Tekemmül eden dosyada, mahkeme yeniden bir 

karar verecektir. Bu karar Ģüphesiz ilk verdiği kararın aynısı da olabilir. Ancak mahkeme 

bozma kararına uyarak, yasallık ilkesinin geçerli olduğu yargılama hukukunun kurallarına 

uygun davarınmıĢ ve muhtemel bir hatanın bu usul eksikliğinden kaynaklanması önlenmiĢ 

olmaktadır. 

2.8.3. ĠYUK’un 5. Maddesine Aykırılıktan Verilen Dilekçe Ret Kararı 

Dava dilekçesinin ĠYUK‟un 5. maddesine aykırı bulunarak ret edilmesi de tıpkı 

ĠYUK‟un 3. maddesine aykırılıktan verilen dilekçe ret kararı gibi usule iliĢkin ara kararı 

mahiyetinde ancak 3. maddeye aykırılıktan verilen dilekçe ret kararına göre nihai yönü 

daha ağır olan idari yargılamaya özgü usuli bir karardır.  

ĠYUK‟un 15. maddesinde ĠYUK‟un 3. ve 5. maddelerine aykırılıktan ötürü 

verilecek tek bir dilekçe ret kararından söz edilmektedir. Ancak bu kararların her ikisi de 

usuli kararlar olmakla birlikte ĠYUK‟un 5. maddesine dayalı olarak verilen dilekçe ret 

kararı ile ĠYUK‟un 3. maddesine aykırılık gerekçesi ile verilen dilekçe ret kararları bir 

birinden farklılık arz etmektedir. Aralarındaki en temel fark, ĠYUK‟un 3. maddesine göre 

dayalı olarak verilen dilekçe ret kararı Ģekle iliĢkin usuli bir kararken; ĠYUK‟un 5. 

maddesine dayalı olarak verilen dilekçe ret kararı yargılamanın mahiyetine iliĢkin usuli bir 

karardır. ĠYUK‟un 5. maddesine göre verilen dilekçe ret kararı, salt teknik Ģekil ihlali için 

verilmiĢ bir karar değildir. Bu karar ile dava konusu edilen iĢlem ya da istemin esasına bir 

nebze olsun bakılmakta ve ĠYUK‟un aradığı anlamda 

- Birden fazla iĢleme tek dilekçe ile dava açabilmek için gerekli koĢulların 

bulunup bulunmadığı 

- Ya da birden fazla kiĢi tarafından açılan bir idari davada bu kiĢilerin 

müĢterek davaya ehil olup olmadıkları incelenmektedir. 

                                                                                                                                                                                
 2577 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 3 üncü maddesinde yer alan dava konusunun ve sebeplerinin 

dilekçede gösterilmesi hükmü, dilekçede talep edilen hususun hiç bir duraksamaya yer vermeyecek 

açıklıkta olmasını gerektirmektedir. Ġncelenen dosyada ise terditli iki istem belirtilmiĢtir.  

 Bu nedenle mahkemece 2577 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 1/d bendi uyarınca  anılan Kanunun 3 

üncü maddesine uygun Ģekilde ve dava konusu açık olarak ortaya konulmak suretiyle harç yatırılmaksızın 

dava açmakta serbest olmak üzere dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken iĢin esası 

incelenerek karar verilmesinde yasal isabet görülmemiĢtir.”  
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ġayet bu koĢulları içermeyen bir dava dilekçesi söz konusu ise davaların ayrı ayrı 

açılmasını sağlamak için dava dilekçesinin reddine karar verilmektedir
100

. Bu kararın 

davacı ya da davacılara tebliği üzerine dava Ģayet ĠYUK‟un 5/1. maddesine göre açılmıĢ 

ise bu kez her bir iĢlem (tam yargı davaları için istem) için ayrı ayrı açılması 

gerekmektedir. Dava ĠYUK‟un 5/2. maddesine göre birlikte açılmıĢ ise bu kez ilgililer her 

kiĢi kendi davasını ayrı açmak durumundadır. ġayet bu yapılmaz ve dava dilekçesinde 

belirtilen ret sebebine uygun olarak davalar ayrı ayrı açılmaz ise bu kez davanın reddine 

karar verilecektir. Ayrı ayrı dava açılması için verilen dilekçe ret kararından sonra 

ĠYUK‟un 5. maddesinde yer alan amir hüküm gereğince mahkemelerin aynı yanlıĢlık 

karĢısında davayı reddetmekten baĢka bir yol izlemesi mümkün bulunamamaktadır. 

ĠYUK‟un 5. maddesine göre verilen dilekçe ret kararı uyarınca davalar yeniden ve 

kararda belirtildiği Ģekilde açılmaktadır. Bu nedenle ĠYUK‟un 5. Maddesine aykırılıktan 

verilen bir dilekçe ret kararı uyarınca açılacak davalarda, dava sanki ilk kez açılıyormuĢ 

gibi baĢvurma harcı alınmaktadır. Bu husus ĠYUK‟un 3. maddesine aykırılıktan verilen 

dilekçe ret kararı ile ĠYUK‟un 5. maddesine aykırılıktan ötürü verilen dilekçe ret kararları 

arasındaki ikinci temel farkı oluĢturmaktadır. Zira bu husus ĠYUK‟un 15. maddesinin 3. 

fıkrasında “Dilekçelerin 3‟üncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni 

dilekçeler için ayrıca harç alınmaz.” Ģeklinde hüküm altına alınmıĢtır. Bu kapsamda 

ĠYUK‟un 5. maddesine göre verilen dilekçe ret kararının hüküm fıkrası Ģu Ģekildedir:  

“Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı yasanın 5. maddesi hükmüne uygun bulunmayan dava 

dilekçesinin anılan yasanın 15. maddesinin 1/d bendi uyarınca bu kararın bildirim 

tarihinden itibaren otuz gün içinde davacılar tarafından kendi nam ve hesaplarına ayrı 

ayrı dava açılmak üzere REDDĠNE, davacıdan 24,30 TL maktu karar harcı alınmasına, 

yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına dilekçe eklerinin davacıya geri 

gönderilmesine, açılacak her yeni dava için ayrı ayrı baĢvuru harcı alınmasına, artan 

posta ücretinin isteminde davacıya iadesine 29/07/2013 gününde oybirliğiyle  karar 

verildi.”
101
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  Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 14.10.2010 gün ve E:2010/2221 K:2010/1951 sayılı kararı. 

Kararda:“6.10.2010 tarihinde açılan davaya ait dilekçe ve eklerinin incelenmesinden; aralarında 

yukarıda anılan  Kanunun 5. maddesinde belirtilen maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç 

iliĢkisi bulunmayan davacı adına yapılan 2008 yılı gelir vergisi tarhiyatı ile kesilen özel usulsüzlük 

cezasına karĢı tek dilekçe ile dava açıldığı anlaĢılmakla  dava dilekçesinin anılan Kanun hükümlerine 

uygun düzenlenmediği, özel usulsüzlük cezasına ayrı vergi ziyaı cezalı gelir vergisi taryihatına da ayrı 

olmak üzere iki dava açılması gerektiği sonucuna varılmıĢtır.” 
101

 Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 29.07.2013 gün ve 2013/2090 K:2013/1742 sayılı kararından. 
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ĠYUK‟ta vergi mahkemelerince, ayrı ayrı açılmıĢ bir davada birleĢtirme kararının 

verilebileceği düzenlenmemiĢtir. Bu nedenle ĠYUK 5. maddesine göre verilen dilekçe ret 

kararı yalnızca davaların ayrı ayrı açılması içindir
102

. 

2.8.3.1. İYUK’un 5. Maddesine Aykırılıktan Verilen Dilekçe Ret Kararının 

Niteliği 

Dilekçenin ĠYUK‟un 5. maddesine aykırı bulunarak verilen dilekçe ret kararı,  

yargılamaya iliĢkin usuli bir karardır. Ancak bununla birlikte bu karar ĠYUK‟un 5. 

maddesinde düzenlenen tek dava ile birden fazla iĢlem ya da istemin bir arara olamayacağı 

yahut da birden fazla kiĢinin açılan idari davada davacı olabilmelerine imkân 

bulunmadığını ortaya koyan bir tespit kararı niteliğindedir. Bilindiği gibi ĠYUK‟un “Aynı 

dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller” baĢlıklı 5. maddesi, yukarıda da ifade edildiği gibi 

ihtiyari dava arkadaĢlığı niteliğindedir. Ancak bunun devam ettirilebilmesi için 

uyuĢmazlığı çözmeye yetkili ve görevli mahkemenin, deyim yerindeyse, “olur” vermesi 

lazımdır. Bu “olur” iĢlemi ancak tek dilekçe ile birden fazla iĢlem (ya da tam yargı davaları 

için istem) için açılan davalarda yahut birden fazla kiĢinin açtığı tek bir davada 

mahkemenin dilekçeyi ĠYUK 5. maddeye aykırı bulup ret etmemesi ile kendiliğinden 

oluĢmaktadır 

Bu nedenle vergi mahkemesine sunulan tek b,ir davanın açılmasına iliĢkin dava 

dilekçesinde, esasa iliĢkin ifade edilen iddiaların haricinde usule iliĢkin tek bir dava 

açılabileceğini içeren bilinçli veya bilinçsiz gizli bir iddia bulunmaktadır. Mahkeme 

tarafından dilekçenin ĠYUK‟un 5. maddesine aykırılıktan ret olunması, bu iddiaya itibar 

edilmediği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ayrı ayrı açılması için ret edilen dilekçe 

üzerine açıla davalar arasında ĠYUK‟un 5. maddesi anlamında bir birliktelik verilmiĢ 

mahkeme kararı ile sabittir. Bu nedenle bu davalar arasında doğrudan bir bağlantı söz 

konusu değildir. Ancak dilekçe ret kararı uyarınca yeni açılan davaların esasında ilk 
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  BaĢka bir ifadeye idari yargı merci, tek bir dava olarak açılan davanın esasında ayrı ayrı açılması gerektiği 

noktasında bir incelemeyle görevliyken; davanın ayrı ayrı açılması halinde davanın esasında tek bir dava 

olarak da açılması gerektiği ancak davacının buna uymadığı yönünde bir inceleme yapmakla görevli 

değildir. Ancak uygulamada yargılamanın ekonomikliği gözetilerek ve 2577 sayılı Kanunun bağlantılı 

davalara iliĢkin hükümleri yorumlanarak yorum yoluyla birleĢtirme kararları verilmektedir. Ġstanbul 2. 

Vergi Mahkemesinin 06.01.2014 gün ve E:2014/22 K:2014/12 sayılı kararı bu yöndedir. Ayrıca vergi 

yargılamasında bağlantılı davalar ve birleĢtirme için bkz. Yusuf Ziya TaĢkan, “Vergi Yargısında 

Bağlantılı Davalar ve Davaların BirleĢtirilmesi”, YaklaĢım, Y. 6, S. 68, Ağustos 1998, ss. 138-144; Cem 

Tekin, “Vergi Yargısında Bağlantılı Davalar ve BirleĢtirilmesi”, Vergi Sorunları, Y. 26, S. 180, Eylül 

2003, ss. 41-49. 
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reddedilen dilekçe ile dava konusu edilmeye çalıĢıldığı açıktır. Bu nedenle dilekçe ret 

kararı üzerine açılan davalar bağımsız birer dava konumundadırlar. Fakat her bir bağımsız 

dava olarak ortaya çıkan bu durum bir mahkeme kararının sonucudur. Mahkemenin dilekçe 

ret kararı olmasaydı ortada tek bir davadan söz edilecekti. Bu kapsamda ĠYUK‟un 5. 

maddesine göre verilen dilekçe ret kararı bir mahkemenin yargılamaya iliĢkin usuli bir 

yorumudur. Nitekim bu yorum, esas kararla birlikte kanunyolu baĢvurusu üzerine ilgili 

merciler tarafından denetlenebilmektedir. 

Birden fazla açılan davaların dava açma süreleri ilk sunulan dilekçenin havale 

tarihine göre belirlenmekte ve yenilenen dava(lar) ile ilk dava arasındaki bağ devam 

etmektedir. Uygulamada dilekçe ret kararı üzerine yenilenen davalara iliĢkin dilekçelerde 

ilk dilekçe ret kararı veren mahkemenin adı ve kararın esas ve karar numarasının da 

gösterilmesi de bu yüzdendir
103

. 

Bu kararlar da tıpkı ĠYUK‟un 3. maddesine aykırılıktan verilen dilekçe ret kararları 

gibi temyiz/itiraza konu yapılamamaktadır (ĠYUK 15/4. Md.). Ancak esas kararla birlikte 

ilk verilen dilekçe ret kararının usule ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülebilmektedir. Bu 

gibi durumlarda temyiz ya da itiraz mercisinin verdiği bozma kararları uyarınca yerel 

mahkeme temyiz kararına ısrar etmezse bozma kararında belirtilen Ģekliyle yargılama 

yapacaktır. Bu karar, dilekçe ret kararının verilmemesi nedeniyle verilen bozma kararıysa 

Ģayet, bu kez söz konusu dosyada ilk önce dilekçe ret kararı verilecek ve ayrı ayrı açılan 

davalar tekemmül ettirilerek yeniden karar(lar) verilecektir.  

Son olarak ifade etmek gerekir ki ĠYUK‟un 5. maddesine aykırılıktan verilen 

dilekçe ret kararının hatalı olduğu hususu, usule iliĢkin bir bozma sebebiyse de 

mahkemenin iradesi davaların ayrı ayrı çözümlenmesi olduğundan temyiz ve itiraz 

mercileri mahkemeleri davaların birleĢtirilmesi noktasında zorlayamamaktadır. Bu nedene 

dayalı olarak bozma kararı teorik olarak mümkün olmakla beraber uygulamada karĢılaĢılan 

bir durum değildir.  

2.8.4. Davanın Avukat Olmayan Vekil Tarafından Açılması Halinde Verilen 

Dilekçe Ret Kararı 

Vergi Yargılama Hukukunda asıl olan idari davanın ilgilisi tarafından açılmasıdır. 

Ancak diğer yargı kollarında olduğu gibi davalar vekil aracılığıyla da açılabilmektedir. 

                                                           
103

  Bu husus ĠYUK‟un 3. maddesine göre verilen dilekçe ret kararları için de geçerlidir. 
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Ancak bu vekil her halükarda avukat olmak zorundadır. Bu husus ĠYUK‟un ilk inceleme 

konularının düzenlendiği 14. maddesinde düzenlenmiĢ değildir. Avukat olmayan vekilin 

dava ehliyeti olan kiĢi adına dava açmayacağı 15/1-d maddesinde düzenlenmiĢtir.
104

 

Dolayısıyla ehliyetli olan kiĢinin avukat olmayan vekili tarafından davanın açılmıĢ olması 

hususu, özü itibariyle ilk inceleme konusu olsa da bu husus 14. maddede doğrudan yer 

almamıĢtır. Ehliyet incelemesi ise sadece davacının kendinse has bir incelemedir. Nitekim 

bu eksiklik ĠYUK‟un 15. maddesindeki anılan düzenleme ile giderilmiĢtir.  

ĠYUK‟un 15/1-d maddesine göre ehliyetli kiĢilerin yalnızca avukat olan vekillerinin 

onlar adına dava açabilecekleri hem bir neden hem de bir sonuç olarak kaĢımıza 

çıkmaktadır. Buna göre ehliyetli bir kiĢi adına genel vekâletnameye istinaden dava 

açılamaz
105

. 

Buradaki dilekçe ret kararı usule iliĢkin bir karar olmakla birlikte; hem ĠYUK‟un 3. 

maddesinde verilen dilekçe ret kararından hem de 5. maddesine göre verilen dilekçe ret 

kararından farklıdır. Ġlk olarak bu karar temsil kabiliyetine iliĢkin bir karar olup sadece 

dilekçedeki Ģekle iliĢkin bir eksiklik değildir. Ayrıca bu karar ile hangi durumlarda tek bir 

idari dava açılabileceğine karar verilmemektedir. Burada yargılama hukukuna iliĢkin 

olarak davada vekâletin ancak avukatlar aracılığıyla kullanılabileceği vurgulanmaktadır. 

Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olan gerçek ve tüzel kiĢiler hiç kuĢkusuz 

vekil tutma ve vekil aracılığıyla dava açma yeteneğine de sahiptirler. Ehliyetsiz kiĢiler ise 

ancak kanuni temsilcileri eliyle vekâlet verebilirler. Uygulamada küçük veya kısıtlılar 

adına dava açmak üzere vesayet makamı olan sulh mahkemesince vasiye tanınan iznin 

vekil tutma yetkisini de kapsayacağı kabul edilmektedir. Aynı durum kayyım içinde 

geçerlidir. Tüzel kiĢiler adına vekâlet verme yetkisi bunların kanuni temsilcilerine aittir. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 35. maddesinde: “Kanun iĢlerinde ve hukuki meselelerde 

mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar 

huzurunda gerçek ve tüzel kiĢilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli iĢlemleri takip 

                                                           
104

  Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 15/1-d maddesi: “3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci 

maddelere uygun Ģekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı 

hallerde, ehliyetli olan Ģahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmıĢ ise otuzgün içinde bizzat 

veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine,” karar verilecektir. 
105

  DanıĢtay Yedinci Dairesinin 13.03.2013 gün ve 2010/10386 K:2013/1062 sayılı kararında bu husus Ģöyle 

ifade edilmiĢtir: “… davanın avukat olmayan vekil tarafından açılması sebebiyle, Mahkemece, sözü edilen 

yasa maddesi uyarınca, öncelikle dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken, iĢin esasının incelenmesi 

suretiyle karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.” 
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etmek, bu iĢlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.” 

hüküm altına alınmıĢtır. Bu hüküm uyarınca avukat olmayan kiĢilerin vekil sıfatıyla idari 

yargı yerlerinde dava açabilmelerine imkân yoktur
106

. 

Ġdari davanın avukat olmayan vekil tarafından açılması halinde verilen dilekçe ret 

kararı da tıpkı diğer dilekçe ret kararları gibi temiz ve itiraza tabi değildir. Bu kararlar esas 

kararla birlikte temyiz/itiraza konu edilebilir. Dilekçe ret kararında belirtilen yanlıĢlığın 

tekrarı halinde davanın reddine karar verilmektedir. Ancak bu kararlar uyarınca yenilen 

dilekçelerden baĢvurma harcı alınmaktadır. Zira yenilen dilekçelerden harç alınmayacağına 

iliĢkin ĠYUK15/3. madde hükmü sadece ĠYUK‟un 3. maddesine göre verilen dilekçe ret 

kararları için geçerlidir. Ancak uygulamada bu fark bilinçli veya bilinçsiz olarak pek 

gözetilmemektedir
107

.  

2.8.5. Dilekçe Ret Karaları Üzerine Aynı YanlıĢlıktan Ötürü Verilen Dava Ret 

Kararı 

Ġdari Yargılama Hukukuna özgü olan ve temyiz ve itirazı mümkün olmayan dilekçe 

ret kararları uyarınca davacılar, otuz gün içerisinde davalarını kendilerine tebliğ edilen 

dilekçe ret kararında belirtilen Ģekilde yenilmek zorundadırlar. Davalarını otuz günlük süre 

içinde yenilmekle birlikte ilk dilekçeden görülen eksikli veya hatanın giderilmemesi yahut 

da ayrı ayrı dava açılmamıĢ olması nedeniyle ĠYUK‟un 15/5. maddesinde yer alan “1 inci 

fıkranın (d) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde 

aynı yanlıĢlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir.” hükmü uyarınca davanın reddine 

karar verilmektedir
108

. 

                                                           
106

  Yenice - Esin, a.g.e., s. 517 
107

  Bu nedene dayalı olarak Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 29.01.2010 gün ve E:2010/391 

K:2010/362 sayılı dilekçe ret kararının hüküm fıkrası Ģu Ģekildedir: “Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı 

Kanunun 3.maddesine uygun olmayan dava dilekçesinin, belirtilen noksanlıklar giderilerek, iĢbu kararın 

tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde bizzat davacı yada avukat vasıtasıyla bu kararda yazılı esaslara 

uygun ve iki nüsha düzenlenmiĢ dilekçeyle yeniden dava açmakta serbest olmak üzere aynı Kanunun15/1-

d bendi uyarınca reddine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlıĢlıklar yapıldığı takdirde aynı maddenin 

5. bendi gereğince davanın reddine karar verileceğinin davacıya bildirilmesine, davanın yenilenmesi 

halinde baĢvuru harcı alınmasına mahal olmadığına, iĢ bu karara karĢı kanun yollarının kapalı 

olduğunun davacıya bildirilmesine, kararın bir örneğinin davacıya tebliğine, 29.01.2010 tarihinde 

oybirliğiyle  karar verildi.” 
108

  Ġstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 30.06.2009 günlü ve E:2009/1713 K:2009/1760 sayılı kararı. Kararda, 

dava konusu edilen ödeme emirlerinin tarih ve sayılarının doğru bir Ģekilde belirtilerek ve Ģirket adına 

düzenlenen ödeme emirlerine Ģirket tarafından, kanuni temsilci adına düzenlenen ödeme emirlerine bu 

kiĢi tarafından ayrı davalar açılmak üzere dilekçenin reddine karar verilmesi üzerine yenilemenin Ģirket 

adına yapıldığı, ancak ilk dilekçede yer almayan ve ekli ödeme emirleri arasında bulunmayan pek çok 

tarih ve sayıya yer verildiğinden dava konusuyla ilgisinin anlaĢılamadığı ve Ģirket adına düzenlenmiĢ 

olmayan ödeme emirlerinin de yenileme dilekçesinde yer aldığının görüldüğü, Mahkemelerince ikinci kez 
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Dilekçe ret kararı üzerine verilecek dava ret kararı tamamıyla ilk verilen dilekçe ret 

kararına bağlıdır. Bu kararın verilebilmesi için ilk kararda belirtilen yanlıĢlığın aynısının 

yenilenen dilekçede de tekrar edilmesi gerekmektedir. Ġlk dilekçede yapılan eksiklik veya 

yanlıĢlık ikinci dilekçede düzeltilmiĢ olmakla birlikte baĢka bir yanlıĢlık yapılmıĢ ise üst 

üste hata yapıldığı gerekçesi ile dava ret kararı verilmez. Burada yeni hatadan ötürü yeni 

bir dilekçe ret kararı verilmektedir
109

.  

                                                                                                                                                                                
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3 üncü ve 5 inci maddesine uygun olmayan dilekçenin 

reddine karar verilmesi üzerine yenileme dilekçesinde yine aynı yanlıĢlıkların yapıldığının görüldüğü 

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiĢtir. Söz Konusu karar DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 

06.05.2013 gün ve E:2010/3206 K:3285 sayılı kararı ile onanmıĢtır. Aynı Ģekilde dava dilekçesinin 2577 

sayılı Kanun'un 3. ve 5. maddelerine uygun olmadığından bahisle aynı Kanun'un 15/1-d maddesi hükmü 

uyarınca dilekçeyi reddeden,  söz konusu karar üzerine yenilenen dava dilekçesinde aynı yanlıĢlığın 

tekrarlandığı gerekçesiyle, 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin 5. fıkrası uyarınca davayı reddeden 

Aydın Vergi Mahkemesi'nin 12.01.2010 tarih ve E:2009/2232, K:2010/15 sayılı kararını onayan DanıĢtay 

Dokuzuncu Dairesinin 20.11.2013 gün ve E:2010/1901 K:2013/10535 sayılı kararı da bu yöndedir. 
109

  Ġstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 07.01.2014 gün ve E:2013/3484 K:2014/20 sayılı kararı. Burada ilk 

dilekçe ret kararında sonra yenilenen dilekçe(ler)de de daha önceki hata düzeltilmekle birlikte yeni ve 

farklı hatların yapıldığından bahisle yine dilekçe ret karı verilmiĢtir. Kararın ilgili kısmı Ģöyledir: 

“Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından Mahkememizin E:2013/1365 esas numarasında açılan 

davada, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı hasım gösterilmek suretiyle, Ceza Muhakemesi Kanunu 

Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ĠliĢkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca talep edilen yol giderlerinin ödenebilmesi için serbest meslek makbuzu 

düzenlenerek tevkifat yapılması  gerektiğine iliĢkin 19.03.2013 tarih ve 2013/2744 sayılı Ġstanbul 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı iĢleminin iptali, mükellefin kendisi tarafından düzenlenen ve idari iĢlem niteliği 

taĢımaması nedeniyle hiç bir Ģekilde idari davaya konu edilemeyecek olan yol masraflarından doğan 

gider beyanına iliĢkin 21.03.2013 tarihli serbest meslek makbuzunun iptali ve haksız olarak tahsil edilen 

gelir (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve damga vergisinin toplamı olan 10,30 TL'nin dava tarihinden 

itibaren iĢleyecek yasal faizi ile birlikte iadesinin istenildiği, bu davada Mahkememizce, dava dilekçesine 

vekaletname eklenmek suretiyle dilekçenin vekil gösterilerek hazırlandığı, ancak vekil yerine davacı 

tarafından bizzat imzalanmak suretiyle dava açıldığı, dolayısıyla davanın vekil aracılığı ile takip edilip 

edilmediğinin açıkça ortaya konulmadığı, vergi miktarlarının ayrı ayrı belirtilmediği, ayrıca idarenin 

yerine geçilerek iĢlem tesisine yol açabilecek Ģekilde serbest meslek makbuzunun da iptalinin 

istenildiğinden bahisle, 29.04.2013 tarih ve K:2013/804 sayılı kararla 2577 sayılı Yasanın 3. maddesi 

uyarınca dava dilekçesinin reddine karar verildiği, bunun üzerine davacı tarafından Ġstanbul 4. Vergi 

Mahkemesi'nin E:2013/2028 ve E:2013/2030 esas numaralarında davanın yenilendiği, Ġstanbul 4. Vergi 

Mahkemesinin 19.07.2013 tarih ve 2013/1818 ve 2013/1820  sayılı Dosya Esas Kaydının Kapatılmasına 

iliĢkin kararları ile dava dosyalarının Mahkememize gönderilmesi üzerine, davaların Mahkememizin 

2013/2252 ve 2013/2256 esas numaralarını aldığı, E:2013/2252 esas numarası ile yenilenen dava 

dilekçesinde, yine Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı hasım gösterilerek, 19.03.2013 tarih ve 2013/2744 

sayılı iĢlemin iptali, yol masraflarından doğan gider beyanına iliĢkin 21.03.2013 tarihli serbest meslek 

makbuzunun iptali ve haksız olarak tahsil edilen 4,88 TL katma değer vergisinin dava tarihinden itibaren 

hesaplanacak yasal faizi ile birlikte iadesi, E:2013/2256 esas numarası ile yenilenen dava dilekçesinde 

ise, 19.03.2013 tarih ve 2013/2744 sayılı iĢlemin iptali, yol masraflarından doğan gider beyanına iliĢkin 

21.03.2013 tarihli serbest meslek makbuzunun iptali ve haksız olarak tahsil edilen 5,42 TL gelir (stopaj) 

vergisinin dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte iadesinin talep edildiği, bunun 

üzerine Mahkememizce verilen 19.08.2013 tarih ve E:2013/2252, K:2013/1464 ve 2013/2256, 

K:2013/1465 sayılı kararlar ile davacı tarafından makbuzun değil makbuz düzenlenmesine yol açan idari 

iĢlemin iptalinin istenilmesi gerektiğinden bahisle 2577 sayılı Yasanın 3. maddesi uyarınca dava 

dilekçesinin reddine karar verildiği, bu defa Mahkememizin E:2013/2843 esas numarasında yenilenen 

davada, Adalet Bakanlığı ve Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı hasım gösterilmek suretiyle, 19.03.2013 

tarih ve 2013/2744 sayılı iĢlemin iptali ve haksız olarak tahsil edilen 4,88 TL katma değer vergisinin dava 
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Bu kararlar temyiz veya itiraza konu edilebilen kararlardır. Bu kararlara karĢı 

yapılan temyiz/itiraz baĢvurularında daha önce verildiği halde temyiz/itiraza konu 

edilemeyen dilekçe ret kararının usule ve hukuka uygun olup olmadığı ve ilk dilekçe ret 

kararı ile verilen son dava ret kararının aynı yanlıĢlığa iliĢkin olup olmadığı 

incelenmektedir. Bu takdirde ilk dilekçe ret kararı usule ve hukuka uygun bulunmaz ise 

buna dayalı olarak verilen davanın reddine iliĢkin kararının bozulmasına karar verilir
110

. 

                                                                                                                                                                                
tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte iadesinin istenildiği, E:2013/2842 esas 

numarasında yenilenen dilekçede ise, Adalet Bakanlığı ve Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı hasım 

gösterilmek suretiyle, 19.03.2013 tarih ve 2013/2744 sayılı iĢlemin iptali ve haksız olarak tahsil edilen 

5,42 TL gelir (stopaj) vergisinin dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte iadesinin 

istenildiği, E:2013/2843 esas numaralı davada Mahkememizce verilen 05.11.2013 tarih ve K:2013/1765 

sayılı kararla, farklı idareler tarafından tesis edilen iĢlemlerin farklı hukuki irdelemeler gerektirmesi 

nedeniyle, 19.03.2013 tarih ve 2013/2744 sayılı iĢlemin iptali istemine karĢı ayrı, haksız olarak tahsil 

edilen 4,88 TL katma değer vergisinin dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte iadesi 

istemine karĢı ayrı dilekçelerle dava açmak üzere dava dilekçesinin 2577 sayılı Yasanın 5. maddesine 

göre reddine karar verildiği, E:2013/2842 esas numaralı dosyada verilen K:2013/1764 sayılı kararla ise 

yine aynı gerekçe ile 19.03.2013 tarih ve 2013/2744 sayılı iĢlemin iptali istemine ayrı, haksız olarak tahsil 

edilen 5,42 TL gelir (stopaj) vergisinin dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte 

iadesi istemine ayrı dilekçelerle dava açılmak üzere 2577 sayılı Yasanın 5. maddesi uyarınca dilekçenin 

reddine karar verildiği, bunun üzerine davacı vekili tarafından E:2013/2842 esas numaralı dosyanın 

yenilenmediği, Mahkememizin 2013/3484 esasında yenilenen iĢbu davada ise, Adalet Bakanlığı hasım 

gösterilmek suretiyle 19.03.2013 tarih ve 2013/2744 sayılı iĢlemin iptali ve bu iĢlem dolayısıyla makbuz 

kesilmesi nedeniyle uğranılan 4,88 TL katma değer vergisi ve 5,42 TL gelir (stopaj) vergisi olmak üzere 

toplam 10,30 TL vergi tutarı kadar uğramıĢ olunan masraf kaybına iliĢkin zararın yasal faizi ile birlikte 

tahsilinin istenildiği anlaĢılmıĢtır. 

 2577 sayılı Yasanın yukarda anılan hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, dava dilekçeleri 

üzerinde Mahkemelerce yapılacak inceleme sonucu dava dilekçelerinin 2577 sayılı Yasanın 3. veya 5. 

maddesine uygun düzenlenmediği kanaatine varıldığı takdirde, öngörülen aykırılıkların giderilmesi 

suretiyle düzenlenecek dilekçe ile yeniden dava açılmak üzere dava dilekçesinin reddine karar verileceği, 

bu karar üzerine davacıların dilekçe ret kararında belirtilen hususlardaki yasaya aykırılıkları gidermek 

suretiyle dava dilekçesini yenilemesi gerektiği, davacıların, yenilenen dilekçelerde öncekinden bağımsız, 

yeni bir dava oluĢturacak yada davayı geniĢletme yasağına aykırılık teĢkil edecek Ģekilde değiĢiklikler 

yapabilmesi mümkün olmadığı gibi, kararda öngörülmeyen Ģekilde davaların birleĢtirilmesi yada 

ayrılmasının da söz konusu olamayacağı, ilk davadan bağımsız talepler olduğu takdirde bunların ayrıca 

dava konusu edilmesi gerektiği sonucuna ulaĢılmaktadır. 

 Olayda, davacı tarafından Mahkememizin E:2013/1365 esas numarasında açılan ilk davada, daha 

sonraki yenileme dilekçelerinde ve nihai olarak bakılan davaya iliĢkin dilekçe ret kararının verildiği 

E:2013/2843 esas numarasında kayıtlı dava dilekçesinde kendisinden haksız olarak tahsil edilen verginin 

faizi ile birlikte iadesi talep edilmiĢken, anılan dosyada verilen dilekçe ret kararı üzerine yenilenen iĢ bu 

davada ancak bağımsız ve yeni bir davada dava konusu edilebilecek Ģekilde haksız Ģekilde tahsil edilen 

vergiler nedeniyle uğranılan zararın tazmini Ģekilde istemde bulunulması mümkün olmadığından dava 

dilekçesinin 2577 sayılı Yasanın 3. maddesine uygun olmadığı, diğer taraftan 19.03.2013 tarih ve 

2013/2744 sayılı iĢlemin iptali istemiyle ayrı, haksız tahsil edildiği bildirilen vergilerin iadesi istemiyle 

ayrı dava açılması gerektiğinden dava dilekçesinin anılan Yasanın 5. maddesine de uygun bulunmadığı 

görülmüĢtür.” 
110

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 573. DanıĢtay Vergi Dava Daireleri 

Kurulunun 20.06.2008 gün ve E:2007/682 K:2008/466 sayılı kararı ile Adan 2. Vergi Mahkemesinin aynı 

yanlıĢlıktan davanın reddine iliĢkin ısrar kararını bozmuĢtur. Yine Vergi Dava Daireleri Kurulunun 

13.11.1997 gün ve E:1996/167 K:1997/476 sayılı, DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 30.12.2009 gün ve 

E:2008/3032 K:2009/4459 sayılı kararları. 
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Bu karar usuli temel üzerine verilen esasa müessir bir karardır. Bu karar uyarınca 

artık yenileme dilekçesi verilemeyeceği gibi artık o konu hakkında da ikinci bir dava da 

açılamaz. Açılması halinde süre veya kesin hüküm nedeniyle davanın incelenememesi gibi 

durumlar ortaya çıkabilmektedir. Zira dilekçe ret kararı üzerine aynı yanlıĢlıktan verilen ret 

kararı o konu ile ilgili idari yargı mercinin son kararı konumundadır. KiĢinin Anayasa ve 

kanunların kendisine tanıdığı dava hakkını usulüne uygun bir Ģekilde kullanamaması 

nedeniyle artık yitirmesi anlamına gelmektedir
111

.  

Dolayısıyla dilekçe ret kararları uyarınca verilen davanın reddine iliĢkin kararlar 

hukuk âleminde, kesin hükmün sonuçlarını doğuracaktır. Bu da ilgilisi için açtığı bir 

davada mahkeme daha esasa iliĢkin bir yargılama yapmadan konuyu değerlendirip bir 

hüküm kurmadan davasının reddedildiği gibi hukuki muamelelere tabi tutulması anlamına 

gelmektedir. Buna göre konuyla ilgili açılacak ikinci dava Ģayet süresinde açılmıĢ ise bu 

kez davanın kesin hüküm nedeniyle reddedilebilme durumu oluĢabilmektedir
112

. Zira bir 

hükmün Ģekli anlamda kesinlik kazanabilmesi için mutlaka esasa iliĢkin bir karar olması 

gerekmez. Usule ve Ģekle iliĢkin kararlar da Ģekli anlamda kesin hüküm olma niteliğine 

sahiptirler
113

. Dolayısıyla idare aynı yanlıĢlıktan verilen ret kararına dayalı olarak diğer 

iĢlemleri teselsül ettirebilir. Örneğin tarh iĢlemine karĢı açılan davada dilekçe ret kararı 

üzerine aynı yanlıĢlıktan ret kararı verilirse idare hemen iki no‟lu ihbarnameyi 

düzenlemektedir. 

Aynı yanlıĢlıktan ret kararı ĠYUK‟un 15/5. maddesine göre veriliyor olmasına 

karĢın; kanaatimizce bu hüküm hakkın özüne dokunan ve mahkemelerin usul kuralları 

                                                           
111

 Ancak bize göre bu karar yargılama usulünden ötürü hakkın özüne dokunması itibariyle orantısız bir 

karardır. Örneğin ödeme emrine karĢı açılan bir davada, mahkemece ödeme emri iĢleminin tebliğ tarihi 

gösterilmediği gerekçesine dayalı olarak dilekçe ret kararının verildiğini daha sonra da bu eksikliğin 

yenilenen dilekçede de gösterilmediğini düĢündüğümüzde, bu olayda verilecek karar aynı yanlıĢlıktan 

davanın reddi olmaktadır. Bu karar uyarınca idare 6183 sayılı AATUHK‟nun 58/5. maddesinde yer alan  

“Ġtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki 

amme alacağı %10 zamla tahsil edilir.” hükmü uyarınca ödeme emri %10 daha fazla tahsil edilmeye 

çalıĢılacaktır. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere vergi mahkemeleri haksız çıkma zammının usulden 

değil esastan verilmiĢ bir karara dayalı olması gerektiğini aramaktadır.  Bkz. 70 numaralı dip not. 
112

  Ġkinci kez aynı yanlıĢlıktan verilen dava ret kararının kesin hüküm teĢkil ettiği ancak buna rağmen 

süresinde dava açılabileceği görüĢü ve karĢı görüĢ için bkz. Telli, a.g.m., s. 117 

 Durum teorik olarak bu olmakla birlikte; uygulamada bir iĢlem için açılan davaya iliĢkin dilekçe ret kararı 

uyarınca yenilemeden ötürü verilen dava ret kararı uyarınca açılacak ikinci davanın otuz günlük süre 

içinde açılması mümkün olmadığından açılan ikinci davada verilecek karar çoğunlukla süre ret kararı 

olacaktır. 
113

  Cevdet Atay, Ġdari Yargıda Temyiz Davası, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

(YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Bursa, 1981, s. 47‟den aktaran Çağlayan, a.g.e., s. 27  
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ekseninde yaptıkları yoruma göre değiĢkenlik arz edebilen bir durum olduğundan 

Anayasanın hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2, hak arama hürriyetini düzenleyen 36 ve 

idarenin her türlü iĢlem ve eylemlerine karĢı yargı yolunun açık olduğunu düzenleyen 125. 

maddelerine aykırılık teĢkil etmektedir. Burada davanın reddi yerine baĢka bir usuli karar 

verilebilir. Mesela davanın açılmamıĢ sayılmasına kararı verilebilir. Böylece hem 

hedeflenen kamu düzeni sağlanmıĢ ve idare sürekli dava baskısından kurtarılmıĢ olacak 

hem de davacı yargılanamadığı bir konuda sanki yargılanmıĢ gibi bir karara muhatap 

olmaktan kurtarılmıĢ olacaktır. 

Son olarak ilk inceleme konuları, bu konularla alakalı verilen yargı kararları ve bu 

kararların hukuki sonuç ve nitelikleri aĢağıdaki tabloda özetlenmeye çalıĢılmıĢtır.  
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(Tablo-2) 

ĠLK ĠNCELEME ÜZERĠNE VERĠLEN KARARLAR VE HUKUKĠ NĠTELĠKLERĠ 

ĠLK ĠNCELEME 

KONUSU 
KARARIN ADI 

KANUN 

YOLU 
NĠTELĠĞĠ 

GÖREV 

1- Görev Ret  - DanıĢtay‟a 

Gönderme Kararı 
Yok Usule ĠliĢkin Nihai Karar 

2- Görev Ret  - Ġdare Mahkemesine 

Gönderme Kararı 
Yok Usule ĠliĢkin Nihai Karar 

3- Görev Ret - Adli Yargı Var Usule ĠliĢkin Nihai Karar 

4- Görev Ret - Görevli 

Mahkemenin Belirlenmesi için 

Dosyanın BĠM‟e/DanıĢtay‟a 

Gönderilmesi Kararı 

Yok 

Sonucuna Göre 

Gönderen 

Mahkeme 

Görevli 

Kılınırsa 

Ara 

Kararı 

Gönderen 

Mahkeme 

Görevli 

Kılınmazsa 

Usule ĠliĢkin 

Nihai Karar 

5- Görevlilik Kararı 

Görev 

UyuĢmazlığı 

Ġçin Özel Ġtiraz 

Usulüne Tâbi 

Ara Kararı 

YETKĠ 

1- Yetki Ret  - Yetkili Vergi 

Mahkemesine Gönderme Kararı 
Yok Usule ĠliĢkin Nihai Karar 

2- Yetki Ret – Yetkili 

Mahkemesinin Tespiti Ġçin 

BĠM‟e/DanıĢtay‟a Gönderme 

Yok 

Sonucuna Göre 

Gönderen 

Mahkeme 

Yetkili 

Kılınırsa 

Ara Kararı 

Gönderen 

Mahkeme 

Yetkili 

Kılınmazsa 

Usule 

ĠliĢkin 

Nihai 

Karar 

ĠDARĠ MERCĠĠ 

TECAVÜZÜ 
Merciine Tevdi Kararı Var Usule ĠliĢkin Nihai Karar 

EHLĠYET 
Ehliyet Ret 

Kararı 

1- Objektif 

Ehliyet 

Yokluğunda 
Var Usule ĠliĢkin Nihai Karar 

2- Sübjektif 

Ehliyet 

Yokluğunda 

SÜRE Süre Ret Kararı Var Usule ĠliĢkin Nihai Karar 

ĠDARĠ DAVAYA 

KONU KESĠN VE 

YÜRÜTÜLMESĠ 

GEREKEN ĠġLEM 

Ġncelenmeksizin Ret veya Ret 

Kararı 
Var Usule ĠliĢkin Nihai Karar 

HUSUMET Hasım Düzeltme Kararı Yok Ara Karar 

DĠLEKÇENĠN 

ĠYUK‟NUN 3. VE 

5. MADDESĠNE 

UYGUNLUĞU 

1- ĠYUK‟nun 3. Maddesine Göre 

Dilekçe Ret Kararı 
Yok 

Usule ĠliĢkin Ara Kararı 

Niteliğinde Olmakla 

Birlikte Ġdari Yargılamaya 

Özgü Usuli Bir Karar 
2- ĠYUK‟nun 5. Maddesine Göre 

Dilekçe Ret Kararı 

3- Dilekçe Ret Kararından Sonra 

Yapılan Aynı YanlıĢlıktan Ötürü 

Verilen Dava Ret Kararı 

Var 
Usule ĠliĢkin Ancak Esasa 

Müessir Nihai Bir Karar 
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3. KANUNYOLU AġAMALARINDA VERĠLEN “ĠLK ĠNCELEME”

KARARLARI VE HUKUKĠ NĠTELĠKLERĠ

3.1. TEMYİZ, İTİRAZ VE KARAR DÜZELTMEYE İLİŞKİN OLARAK 
“İLK İNCELEME” 

Bilindiği üzere Ġdari Yargılama (ve Vergi Yargılama) Hukukunda, kanunyolu 

baĢvuruları daha önce de ifade edildiği üzere itiraz, temyiz ve karar düzeltme olarak 

olağan; kanun yararına bozma ve yargılanmanın yenilenmesi olarak da olağanüstü olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Kanunyolu baĢvurularında yapılan inceleme teknik olarak ĠYUK‟un 14. 

maddesinde düzenlenen ilk inceleme hususlarına benzerliğinden ve baĢvuru aĢamasında 

tıpkı yine ĠYUK‟un 15. maddesinde olduğu gibi bazı kararlar verilebilmesi nedeniyle 

çalıĢmanın ikinci bölümünde ortaya konulan olağan kanun yoluna iliĢkin süreçlerle ilgili 

verilen kararlar ve bu kararların hukuki niteliklerinin incelenmesi gerekmektedir. 

Olağanüstü kanun yolları ise yargılama usulünün dıĢından kendine has olmanın yanı sıra 

bu çalıĢmada ele alınan türde bir ilk inceleme süreci içermemektedirler. Bu nedenle 

çalıĢmanın ikinci bölümünde ortaya konulan çerçevede ve sadece deyim yerindeyse kanun 

yolu baĢvurularının ilk aĢamada incelendiği hem ĠYUK 14 hem de ĠYUK 15. madde 

tipolojisindeki ĠYUK‟un 48. maddesi ekseninde bir analiz yapılacaktır. Bu maddede ifade 

edilen kararlar çalıĢmanın bu kısmının konusunu oluĢturmaktadır.  

ĠYUK‟un 48. maddesi, aynı Kanunun 45/3. maddesi ile 55/5. maddesinden ötürü 

hem yapılan bir yargılamada verilen hükümden sonra gidilecek temyiz ya da itiraz 

baĢvurularını hem de bu baĢvurulardan sonra gidilmesi muhtemel karar düzeltme 

baĢvurularına iliĢkin hangi durumlarda hangi kararlarların verileceğini düzenlemektedir
114

.

Bu kararlar:  

- Eksikliğin Tamamlattırılması ya da uygulamadaki adıyla Temyiz/Ġtiraz/Karar 

Düzeltme Dilekçe Ret Kararı 

- Temyiz/Ġtiraz/Karar Düzeltme Süre Ret Kararı 

114
  Konumuzu açısından incelenecek hususlar sınırlı olduğundan temyiz ve itiraz mercilerinin esasa iliĢkin 

kararları incelenecektir.  Ancak temyiz ve itiraz mercilerinin esasa müessir olarak verdikleri bozma ve 

onama kararları ile bunların hukuki sonuçlarına iliĢkin olarak bkz. D. Erkan AteĢli, “Vergi Yargısı 

Sisteminin Organları, ĠĢleyiĢi, Kararları ve Sonuçları”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, S. 153, Ocak 

2001, ss. 66-68  
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- Temyiz/itiraz/Karar Düzeltme Ġsteminden BulunulmamıĢ Sayılmasına Kararı 

- Temyiz/Ġtiraz/KD EdilmemiĢ Sayılmasına Kararlarıdır.  

3.1.1. Eksikliğin Tamamlattırılması (Temyiz/Ġtiraz/KD Dilekçe Ret) Kararı 

ĠYUK‟un 48 maddesinde, “Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre 

düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiĢ ise eksikliklerin onbeĢ gün içinde tamamlatılması 

hususu, kararı veren DanıĢtay veya mahkemece ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler 

tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına DanıĢtay veya mahkemece 

karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Esasen bu hüküm, her ne kadar Kanun metninde 

temyiz ifadesi kullanılmıĢ olsa da itiraz ve KD‟ye iliĢkin atıflar nedeniyle diğer kanun yolu 

baĢvurularını da kapsadığından, kanun yolu baĢvurularının ĠYUK‟un 3. maddesinde 

düzenlenen genel idari ve vergi yargısı formundan hazırlanmıĢ olmasını zorunlu 

kılmaktadır. Yani kanunyolu baĢvurusunu içeren dilekçenin aynı zaman da dava 

dilekçesinde yer alması gereken hususları da içermesi gerekmektedir
115

. Bu nedenle 

ĠYUK‟un 3. maddesi, sadece dava açılırken gözetilmesi gereken Ģekle iliĢkin kuralları 

değil aynı zaman da kanunyoluna iliĢkin baĢvurularında yer alması gereken usul hususları 

da düzenlemiĢ olmaktadır. 

Tıpkı davanın ilk aĢamasında yapılan ilk incelemede olduğu gibi Ģayet bu hususta 

bir eksiklik kararı veren mahkeme veya istemi inceleyecek merci (temyizse DanıĢtay, itiraz 

ise BĠM, KD ise BĠM ya da DanıĢtay) tarafından tespit olunursa, baĢvuru iĢleme konulmaz. 

Bir kararla baĢvurucudan söz konusu Ģekle iliĢkin noksanlığı gidermesi istenir. Bunun için 

yasal olarak belirlenmiĢ süre, ilk inceleme üzerine verilen dilekçe retten farklı olarak onbeĢ 

gün olarak belirlenmiĢtir. Bu süre kesindir ancak ĠYUK‟un 8/3. maddesi
116

 uyarınca 

sürenin bitimi adli tatilin içerisinde bir güne denk geldiğinde süre yedi Eylül‟e kadar 

uzamaktadır. 

Dilekçede davanın konusuna iliĢkin iĢlem ya da istemin net olmasının yanı sıra 

davanın taraflarına iliĢkin bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak yer alması; dilekçenin hitap 

yerinin, kararın kanun yolu baĢvurusunu inceleyecek merci noktasında doğru belirtilmiĢ 

                                                           
115

  Ünal Demirci, “Ġdari Yargıda Dava Dilekçesi -8”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Y. 21, S. 491, 1 

Temmuz 2007, s. 152. 
116

  Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 8/3. Maddesi;  “Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalıĢmaya ara 

verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün 

uzamıĢ sayılır.” 
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olması yeterlidir. Ayrıca en önemli husus, kanun yolu baĢvurusunda konu edilen kararın 

tarih ve sayısına iliĢkin bilgilerin doğru gösterilmesi gereğidir. Bunlara iliĢkin bir 

noksanlığın tespiti halinde 15 günlük süre verilmek suretiyle eksikliğin 

tamamlattırılmasına karar verilmektedir
117

.  

3.1.1.1. Eksikliğin Tamamlattırılması Kararının Hukuki Niteliği 

Eksikliğin tamamlattırılması karar numarası alınmadan verilen ara kararı niteliğinde 

bir karardır. Zira eksikliğin tamamlattırılması kararı ile temyiz iradesi mahkemenin bilgisi 

ve kaydına girmiĢ olmakla beraber ĠYUK‟un 3. maddesinde belirlenen Ģekle iliĢkin 

koĢulları tam olarak karĢılamayan dilekçenin eksikliğinin tamamlattırılması amacına 

yöneliktir. 

Bu kararın temyiz ve itiraza konu edilemez nitelikte olması da kararın ara kararı 

niteliğinde olduğuna bir baĢka iĢarettir. Diğer bir ifadeyle tıpkı ĠYUK‟un 15/1-d 

maddesinde yer alan dilekçe ret kararı gibi bu karar da temyiz ve itiraza tabi değildir. 

Ancak bu kararın temyiz ve itiraza konu edilemeyiĢi ĠYUK‟un 15/4. maddesindeki gibi bir 

temyiz itiraz yasağından ileri gelmemektedir. Bu kararın uyuĢmazlığın esası hakkında 

verilmiĢ nihai karar olmayıĢından ileri gelmektedir. Zira bu kararlar, usulden veya esastan 

verilmiĢ nihai kararlara karĢı yapılan kanunyolu baĢvurusunun 3. maddesine uygunluk 

denetimiyle sınırlı bir inceleme sonucunda verilen kararlardır. 

                                                           
117

  Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 04.07.2011 gün ve E:2011/829 sayılı kararı: 

 “Eksikliğin Tamamlattırılması Kararı 

 2577 Sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 45‟inci maddesinin 1/e bendinde, idare ve vergi 

mahkemelerince tek hakimle verilen nihai kararlara, baĢka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, 

mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği belirtildikten 

sonra, 3 üncü fıkrasında, itirazın, temyizin Ģekil ve usullerine tabi olduğuna değinilmiĢ, 48‟inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında ise, temyiz istemlerinin DanıĢtay BaĢkanlığına hitaben yazılmıĢ dilekçelerle 

yapılacağı; 2 nci fıkrasında da, temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi 

gerektiği, düzenlenmemiĢ ise eksikliklerin onbeĢ gün içinde tamamlatılması hususunun, kararı veren 

DanıĢtay veya Mahkemece ilgiliye tebliğ olunacağı, bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz 

isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına DanıĢtay veya Mahkemece karar verileceği, dilekçelerde hangi 

hususların yer alacağı belirtilmiĢtir. 

 Mahkememiz Hakimliğinin 13.05.2011 tarih ve E:2011/829, K:2011/1971 sayılı kararına karĢı davalı 

idare tarafından verilen dilekçenin, itiraz dilekçesi olarak Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesine hitaben 

düzenlenmesi gerekirken, temyiz dilekçesi olarak DanıĢtay‟a hitaben düzenlendiği anlaĢılmıĢtır.  

 Bu durumda davalı DanıĢtay BaĢkanlığına hitaben verilen temyiz dilekçesinin, bu kararın bildirim 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesine hitaben itiraz dilekçesi olarak 

yeniden düzenlenmek üzere eksikliğin tamamlatılmasına, bu süre içerisinde eksikliğin tamamlanmaması 

halinde itiraz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına karar verileceğinin bilinmesine,  04.07.2011 tarihinde 

karar verildi.” 
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Eksikliğin tamamlattırılması kararı, aynı zamanda kendinden sonra verilmesi 

muhtemel baĢka bir karar için de ön karar niteliğindedir. Zira ĠYUK‟un 48/2. maddesinin 

yukarıda anılan hükmünün incelenmesinden, verilen onbeĢ günlük süre içinde söz konusu 

eksiklikler tamamlanmıĢ ise bu kez idari yargı merci tarafından “temyiz edilmemiĢ 

sayılmasına” kararı verilmektedir. Yani bir dosyada temyiz edilmemiĢ sayılmasına kararı 

verilebilmesi için daha öncesinde verilmiĢ bir eksikliğin tamamlattırılması kararı 

bulunmalıdır. 

3.1.2. Temyiz/Ġtiraz Ġsteminde BulunulmamıĢ Sayılmasına Kararı 

ĠYUK‟un 48/2. maddesinde düzenlenmiĢ ikinci bir karar türü ise, ĠYUK‟un 3. 

maddesine uygun bulunmayan kanun yolu baĢvurusunun eksikliğinin onbeĢ günlük süre 

içinde tamamlanmaması üzerine verilen “temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına” 

kararıdır. Bu karar ancak ve ancak Eksikliğin Tamamlattırılması (temyiz/itiraz/KD dilekçe 

ret) kararından sonra ve verilen süre içinde eksiklik giderilmezse verilmektedir. Bu 

yönüyle ikinci aĢamada verilen ve uyuĢmazlığın kanunyolu aĢamasına iliĢkin nihai karar 

mahiyetinde ara kararıdır. Mahkemenin kanunyolu aĢamasında görevli olduğu alan içinde 

yaptığı en son iĢlem olduğundan ve tarafların temyiz hakkının kullanılamamasına neden 

olan bir karar olduğundan bu karara karĢı kanunyoluna müracaat edilebilmektedir. 

Kanun yolu incelemesi bilindiği üzere üst yargı mercilerinin görevidir. Ancak usul 

ekonomisi gözetilerek kanunyoluna iliĢkin bazı usuli incelemeler yerel mahkemelere veya 

ilk derece mahkemelerine yaptırılmaktadır. Bu durum çerçevesinde, 2577 sayılı Yasa 

gereği eksikliğin tamamlattırılması kararı, ilk kararı veren mahkeme veya ilk derece 

mahkemesi olarak DanıĢtay dairesi tarafından verilmektedir. Ancak 2577 sayılı ĠYUK 

48/7. maddesi uyarınca, dosyanın gönderildiği yüksek mahkeme, daire ve/veya kurul 

tarafından da verilebilmektedir
118

. Ancak DanıĢtay bazen, Kanunun açık hükmüne rağmen 

bu kararı kendi vermekten ziyade yerel mahkemelerin vermesi gerektiğine karar 

vermiĢtir
119

. 

                                                           
118

  DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 12.11.1999 gün ve E:1999/372 sayılı kararı. Kararda, 

Zonguldak Vergi Mahkemesince DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 06.12.1999 gün ve E:1997/4499 

K:1999/484 sayılı bozma kararına karĢılık verilen ısrar kararının temyizi için sunulan dilekçenin 2577 

sayılı Kanunun 3. maddesine uygun olmadığından bahisle eksikliğin onbeĢ gün içinde 

tamamlattırılmasına hükmedilmiĢtir. Ayrıca DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 29.04.2008 gün ve 

E:2008/1816 sayılı kararı ile 08.07.2010 gün ve E:2010/3824 sayılı kararları yine aynı mahiyettedir.   
119

  DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 15.12.1999 gün ve E:1999/5989 K:1999/4624 sayılı kararı. Kararın ilgili 

kısmı Ģöyledir: “Dava dosyasının incelenmesinden, davacı vekilince düzenlenen temyiz dilekçesinde, 



339 

 

Öte yandan eksikliğin tamamlattırılması kararından sonra ikinci aĢamada muhakkak 

surette bu karar verilecektir diye bir durumdan söz etmek hatalı olacaktır. Eksikliğin 

tamamlattırılması kararından sonra Ģayet iĢaret edilen eksiklik giderilmiĢ ancak yeni bir 

noksanlığa sebebiyet verilmiĢ ise, bu durumda ikinci kez eksikliğin tamamlattırılması 

kararı verilmesi gerekmektedir. 

Temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına kararı, ĠYUK 3. maddesine 

aykırılıktan verilen dilekçe ret kararı uyarınca, yenilenen dilekçede de aynı hatanın 

yapılması halinde verilen dava ret kararı ile benzer bir görüntüye sahipse de aralarında 

mahiyet farkı vardır. Ġlk önce ĠYUK‟un 15/1-d maddesine göre verilen dilekçe ret kararı 

esas numarası belli olan davada dosyayı ilgisinin iradesine bırakmak suretiyle karar 

numarası alınarak verilen bir karardır. Ġlgilisi isterse davasını yenilemez ve Mahkemede 

yenileme olmadığı müddetçe de ikinci bir iĢlem yapmaz. Oysa Temyiz isteminde 

bulunulmamıĢ sayılmasına kararı verilebilmesi için kiĢinin ya onbeĢ günlük süre içinde 

belirtilen noksanlığı gidermemiĢ olması ya da bu süre içinde cevap vermemiĢ olması 

durumlarından birinin meydana gelmesi gerekmektedir. Yani eksiklik süresi içerisinde 

tamamlanmıĢ ise mahkeme temyiz isteminde bulunulmadığına karar vermek zorundadır. 

3.1.2.1. Temyiz/İtiraz İsteminde Bulunulmamış Sayılmasına İlişkin Kararın 

Hukuki Niteliği 

Temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına kararı, kararın içinde yer alan 

“sayılmasına” ifadesinden ötürü bir varsayım kararıdır ve genel anlamda uyuĢmazlığın 

çözümüne iliĢkin nihai bir karar olmadığından ara kararı niteliğindedir
120

. Ancak davanın 

kanunyolu aĢamasına iliĢkin olara verilen usule iliĢkin nihai mahiyettedir. Dolayısıyla 

yargılamada belirli bir aĢamanın sonlanmasına iliĢkin bir karar olduğundan ve bu karar, ilk 

derece mahkemeleri veya ilk derece mahkemesi sıfatıyla DanıĢtay‟ın kanun yolu 

aĢamasına iliĢkin olarak, dosyadan ellerini çekmeleri sonucunu doğuran nihai karakteri 

ağır basan kendine özgü bir ara karar olduğunu söyleyebiliriz. Temyiz (Ġtiraz) isteminde 

bulunulmamıĢ sayılması kararına karĢı,  bu kararlar Ģayet yerle mahkemelerce veya yerle 

                                                                                                                                                                                
dilekçenin iĢleme konulabilmesi için gerekli olan imzanın bulunmadığı anlaĢılmaktadır. Bu durumda 

temyiz dilekçesinin iĢleme konulabilmesi için bu eksikliğin mahkemece tamamlattırılması gerekmektedir. 

 Bu nedenle, dava dosyasının belirtilen eksikler tamamlanmak üzere Ġstanbul 1. Vergi Mahkemesine 

gönderilmesine…” Aynı Ģekilde DanıĢtay Yedinci Dairesinin 04.10.1994 gün ve E:1994/4236 

K:1994/4522 sayılı kararı, yine DanıĢtay Yedinci Dairesinin 20.09.2006 gün ve E:2006/3134 

K:2006/2426 sayılı kararı.  
120

  Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e. s. 925 
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mahkeme sıfatıyla DanıĢtay‟ca verilmiĢse, nihai kararlarda olduğu gibi ancak kendine özgü 

kural ve sürelere dayalı olarak kanunyolu baĢvurusuna konu edilmesi mümkündür.  

Öte yandan temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına kararı, sonucu itibariyle, 

dava konusu edilen uyuĢmazlığın esasına etkisi olmayan ancak kiĢinin maddi hatalardan 

ötürü temyiz isteminde bulunmadığını varsayan ve içeriğinde temyiz hakkının düĢmesini 

barındıran yaptırım niteliğinde bir karardır. Bu nedenle dava hakkının devamı niteliğinde 

olan kanun yoluna baĢvurma hakkının düĢmesini sonucuna doğuran bu kararın 

temyiz/itiraz/KD baĢvurusunu incelemekle görevli yargı merciinden değil de Kanunla 

yetkilendirilmiĢ ilk kararı veren merci tarafından verilmiĢ olması halinde temyiz/itiraza 

konu edilmesi hakkın korunması bakımından önemlidir
121

. 

3.1.3.  Temyiz/Ġtiraz EdilmemiĢ Sayılmasına Kararı 

ĠYUK‟un 48/6. maddesinde yer alan “Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve 

giderlerin tamamının ödenmemiĢ olması halinde kararı veren; mahkeme veya DanıĢtay 

daire baĢkanı tarafından verilecek onbeĢ günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde 

temyizden vazgeçilmiĢ sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre 

içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak 

davaya bakan DanıĢtay dairesi, kararın temyiz edilmemiĢ sayılmasına karar verir.” hükmü 

çerçevesinde, kanun yolu baĢvurusu ile birlikte, ilgili kanun yoluna iliĢkin gerekli harçların 

yatırılıp yatırılmadığı incelenmektedir.  

Bu inceleme uyarınca gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiĢ olması 

halinde, bir üst yazı ile ilgilisinden onbeĢ günlük süre içinde bunların tamamlanması 

istenir. ġayet bu giderler söz konusu süre içinde tamamlanmaz ise “temyiz edilmemiĢ 

sayılmasına” kararı verilmektedir.
122

 

                                                           
121

  Ancak bize göre, temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına kararının salt teknik usuli noksanlıklara 

hasredilip verilmesi ve usulü bir hatanın bir hakkın mahkeme tarafından kullanılamayacak olmasına karar 

verilmesi, kararın içerdiği yaptırımın ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda hak arama özgürlüğü 

noktasında ölçülü olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. 
122

 Ġstanbul 6. Vergi Mahkemesi kararının bozulması istemiyle yapılan temyiz baĢvurusunda süresi içerisinde 

posta giderinin yatırılmaması üzerine temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına hükmeden Ġstanbul 6. 

Vergi Mahkemesinin 20.9.2010 tarih ve E:2008/418, K:2010/634, Temyiz No:2010/956 sayılı kararını 

onayan DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 18.09.2013 gün ve E:2010/10942 K:2013/7479 sayılı kararı  
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3.1.3.1.Temyiz/İtiraz Edilmemiş Sayılmasına Kararının Hukuki Niteliği  

Bu karar da temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına kararı gibi varsayım 

niteliğinde ancak uyuĢmazlığın esasına etki etmeyen ancak yargılamanın bir aĢamanın 

sonlandırılmasına iliĢkin bir ara karardır
123

. Kanunda bu kararın bidayet mahkemesi, ilk 

derece mahkemesi olarak davaya bakan DanıĢtay dairesi tarafından veya kanunyolu 

incelemesi aĢamasında ilgili merciler tarafından verilebileceği düzenlenmiĢtir
124

.   

Temyiz edilmemiĢ sayılmasına kararı, usulüne göre bir temyiz/itiraz/K.D. 

baĢvurularında yargılama masraflarından ötürü verilen ve eksik masraftan kaynaklı olarak 

kanun yolu hakkını ortadan kaldıran yaptırım niteliğinde ve varsayıma dayalı usuli bir 

kararken; temyiz isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına iliĢkin kararı usulüne göre 

yapılmadığı düĢünülen kanun yolu baĢvurusunun yok sayılmasına iliĢkin ve baĢvurunun 

eksikliğinden ötürü verilen yaptırım niteliğinde baĢka bir usuli karardır. Dolayısıyla 

aralarında mahiyet farkı olsa da her ikisi de kanun yolu aĢamasına iliĢkin olmak kaydıyla 

nihai etkiye sahip ara kararlardır. 

Ayrıca temyiz isteminde bululmamıĢ sayılmasına kararı, daha önce verilmiĢ bir 

mahkeme kararına dayalı olarak (eksikliğin tamamlattırılması kararına) verilirken; temyiz 

edilmemiĢ sayılmasına kararı bir üst yazıya dayandırılmaktadır. Bunun de nedeni kanun 

yolu baĢvuru dilekçesinin ĠYUK‟un 3. maddesine uygun olup olmadığı hukuki bir sorun 

olduğundan bunun mahkeme tarafından yargısal yetki kullanılarak çözümlenmesi 

gerekmektedir. Ancak harç ve giderlerin tamamının ödenmemiĢ olması yargılama 

faaliyetine doğrudan iliĢkin olmayıp yargılamanın yapılabilmesi için gerekli olan maddi 

koĢula iliĢkindir. 

3.1.4. Kanunyolu Süre Ret Kararı (Temyiz/Ġtiraz/Karar Düzeltme Süre Ret 

Kararı) 

Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde de kararı veren mahkeme, 

ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan DanıĢtay dairesi, temyiz isteminin reddine 

karar vermektedir. Bu karar uygulama temyiz/itiraz/karar düzeltme süre ret kararı olarak 

ifade edilmektedir. Bu karar ile ilgilisi tarafından yapılan kanun yolu baĢvurusunun yasal 

                                                           
123

  Temyiz edilmemiĢ sayılmasına kararının ara kararı olduğu yönünde bkz. Candan, Açıklamalı Ġdari 

Yargılama Usulü Kanunu, a.g.e., s. 925 
124

  Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 48/7. maddesine göre bu ĠYUK‟un 48/2 ve 6. maddesinde yer alan 

kararlar dosyanın gönderildiği mahkeme, daire ve/veya kurul tarafından da verilebilmektedir. 
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süresinde olmadığı saptanarak talebin incelenemez olduğu karara bağlanmaktadır
125

. 

Ancak mahkemenin veya DanıĢtay dairesinin bu kararlarına karĢı, tebliğ tarihini izleyen 

günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna baĢvurulabilinmektedir
126

.  

Kanun yolu aĢamasında bu baĢvurudan ötürü verilen süre ret kararı, dava hakkının 

devamı ve bir parçası olan temyiz hakkının yasal sürede kullanılamadığı için kaybedildiği 

anlamına gelmektedir. Davaya dönüĢmüĢ bir uyuĢmazlıkta verilen nihai kararla birlikte 

ortaya çıkan kanun yolu baĢvuru hakkının, yasal süresinde kullanılması kamu düzenine 

iliĢkin bir husustur. Bu nedenle kararın tebliğinden sonra, kanunda düzenlenmiĢ kısıtlı 

sürelerde ilgililer tarafından bu hakkın kullanılması; yargı organları tarafından da bunun 

denetlenmesi gerekmektedir. 

Vergi Yargılamasında temyiz süresi genel idari yargılamayla çoğu kez uyum 

halindedir. Temyiz ve itiraz süreleri otuz günken; karar düzeltme süreleri onbeĢ gündür. 

Ancak 213 sayılı VUK‟un mükerrer 49/3. maddesine göre arsa metre kare birim değerinin 

tespitine iliĢkin takdir komisyonu kararlarına karĢı açılan davalarda verilen nihai 

hükümlere karĢı temyiz süresi onbeĢ günle sınırlandırılmıĢtır
127

. 

                                                           
125

   DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.09.2013 gün ve E:2013/417 K:2013/264 sayılı kararı. 

Kararın ilgili kısmı Ģöyledir:  “577 sayılı Yasanın 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında, temyizin kanuni 

süre geçtikten sonra yapılması halinde kararı veren mahkemenin, temyiz isteminin reddine karar vermesi 

öngörülmüĢse de maddenin 7'nci fıkrasında; temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığının dosyanın 

gönderildiği DanıĢtay'ın ilgili dairesi veya kurulunca saptanması hallerinde 6'ncı fıkrada sözü edilen 

kararın daire veya kurulca verilebileceği düzenlenmiĢtir. 

 Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 4001 sayılı Kanunla değiĢik 46'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında, özel 

kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, DanıĢtay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin 

nihai kararlarına karĢı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde DanıĢtay'da temyiz yoluna 

baĢvurulabileceği kurala bağlanmıĢtır. Tebliğinden baĢlayarak otuz gün içinde DanıĢtayda temyiz yoluna 

baĢvurulabileceği yazılan ısrar kararının, davacı vekilinin tebligat adresinde kendisine daha önce de aynı 

adreste tebligat yapılmıĢ olan Züleyha Küçükata'nın imzasıyla ve "Tebligat adreste muhatabın adliyede 

olması sebebiyle ehil ve reĢit daimi iĢçisinin imzasına tebliğ edildi" Ģerhiyle 31.5.2013 tarihinde usulüne 

uygun olarak tebliğ edilmesine karĢın temyiz süresi geçirildikten sonra, 11.7.2013 tarihinde vergi 

mahkemesinde kayda giren dilekçe ile temyiz edildiği saptandığından istemin, süre aĢımı nedeniyle 

incelenmesine olanak bulunmamaktadır. 

 Bu nedenle, temyiz isteminin süre aĢımı nedeniyle reddine, …” 

 Benzer Ģekilde DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 27.06.2013 gün ve E:2013/7794 K:2013/3076 sayılı kararı. 

Bu kararla süresinde yapılmayan karar düzletme baĢvurusu için süre ret kararı verilmiĢtir. Kararın hüküm 

kısmı Ģu Ģekildedir: “Davacıya 11.4.2013 tarihinde tebliğ edilen DanıĢtay Üçüncü Dairesinin yukarıda 

esas ve karar numarası belirtilen kararının düzeltilmesine iliĢkin dilekçenin, onbeĢ günlük yasal süre 

geçirildikten sonra 3.5.2013 tarihinde Mahkeme kaydına girdiği anlaĢıldığından, karar düzeltme 

isteminin süre aĢımı nedeniyle reddine, 27.6.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.” 
126

   Bu sürelerin son günü adli tatile rastlaması halinde, ĠYUK‟un 8. maddesi uyarınca bu süreler adli tatilin 

sona ermesinden itibaren yedi gün uzayacaktır. Nihat ToktaĢ, “Ġdari Yargı Yerlerince Verilen Temyiz 

Süre Ret Kararlarının Temyizinde Süre”, YaklaĢım, Y. 13, S. 146, ġubat 2005, s. 223 
127

   Bu kapsamda konuyla ilgili olarak verilen Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 07.01.2014 gün ve 

E:2013/2212 K:2014/19 sayılı kararın hüküm fıkrası Ģöyledir: “Açıklanan nedenlerle, davanın kısmen 
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3.1.4.1. Kanun Yolu Aşamasında Verilen Süre Ret Kararının Hukuki Niteliği 

Kanunyolu aĢamasında verilen süre ret kararı, mahkemenin önündeki uyuĢmazlığın 

kanunyoluna iliĢkin nihai görüĢünü yansıtan ve karar numarası ile dosyadan bu aĢamaya 

özgü olarak elini çektiği bir karardır. Bu doğrultuda Kanun yolu aĢamasında verilen süre 

ret kararı,  bu aĢma hakkında verilmiĢ ve dava hakkının kullanılmasının bir yansıması olan 

kanunyolu hakkına iliĢkin nihai nitelikte ancak uyuĢmazlığın en son kararı olamamakla da 

bir ara karardır.
128

 Dolayısıyla bir tüm süreçleri düĢünüldüğünde, bu kararı da tıpkı 

kanunyoluna iliĢkin diğer kararlar gibi kanunyolu aĢamasına özgü olarak nihai etkiye sahip 

bir ara kararıdır. 

Kanun yolu aĢamasında verilen süre ret kararı, ilk kararı veren mahkeme veya 

DanıĢtay dairesi tarafından verilmektedir. Ancak ĠYUK‟un 48/7. maddesi uyarınca, 

dosyanın gönderildiği mahkeme, daire ve/veya kurul tarafından da verilebilmektedir. 

Sonuçları itibari ile bir hakkın kullanılamamasına sebep olan bu kararın 

denetlenmesi için genel idari ve vergi yargılama hukukunda gerekli düzenlemeler 

yapılmıĢtır. Mahkemenin veya DanıĢtay dairesinin bu kararlarına karĢı, tebliğ tarihini 

izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna baĢvurulabileceği düzenlenmiĢtir. 

Dolayısıyla yukarıda sayılan merciler tarafından verilen bu kararlara karĢı kararın 

tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde temyiz veya itiraz yoluna baĢvurulabilinmektedir. 

Son olarak kanun yolu aĢamasına iliĢkin olarak yapılan ilk inceleme konuları, bu 

konulara dayalı olarak verilen mahkeme kararları ve bunların hukuki nitelikleri aĢağıdaki 

tabloda özet olarak gösterilmiĢtir. 

 

 

                                                                                                                                                                                
kabulüne kısmen reddine, dava konusu ġiĢli Ġlçesi TeĢvikiye Mahallesi‟nde bulunan 839 ada, 9 parsel için 

belirlenen arsa m2 birim değerlerinin 18.000,00 TL'ye iliĢkin kısmının reddine, kalan kısmının iptaline, 

aĢağıda dökümü yapılan 1.915,45 TL  yargılama giderlerinin 1.500,00 TLsinin davacı üzerinde 

bırakılmasına, kalan kısmı ile AAÜT uyarınca belirlenen 1.100,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden 

alınarak davacıya verilmesine, AAÜT uyarınca belirlenen 1.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan 

alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin ve bilirkiĢi avansının kararın kesinleĢmesinden 

sonra davacıya iadesine, davacıdan 24,30 TL karar harcı alınması için Ġstanbul Vergi Dairesi 

BaĢkanlığı‟na harç tahsil müzekkeresi yazılmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 213 sayılı 

Kanunun mükerrer 49/b-3 maddesine göre 15 gün içerisinde DanıĢtay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 

07/01/2014 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.” 
128

   Temyiz süre ret kararının bir ara karar olduğuna iliĢkin olarak bkz. Candan, Açıklamalı Ġdari Yargılama 

Usulü Kanunu, a.g.e., s. 925 
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(Tablo-3) 

KANUN YOLU AġAMASINDA ĠLK ĠNCELEME 

 

 

BaĢvurunun ĠYUK’nun 

3. Maddeye Uygunluğu 

Uygun 

Uygun Değil 

Eksikliğin Tamamlatılması 

Kararı 

Ara Karar 

Niteliğindedir

. 

Temyiz/Ġtiraz 

BaĢvurusu 

Kabil Değil 

Eksiklik 

Giderilirse 

Eksiklik 

Giderilmezse 

Temyiz/Ġtiraz Ġsteminde BulunulmamıĢ 

Sayılmasına ĠliĢkin Karar 

Ara Karar Niteliğinde Olmakla Birlikte 

Kanun Yolu AĢamasına ĠliĢkin Usuli Nihai 

Karar 

7 Gün Ġçinde 

Temyiz/Ġtiraz 

Yolu Açık 

BaĢvurunun 

Süresinde Olup 

Olmadığı 

Süresinde 

Süresinde Değil Temyiz/Ġtiraz Süre Ret 

Kararı 

Ara Karar Niteliğinde Olmakla Birlikte 

Kanun Yolu AĢamasına ĠliĢkin Usuli Nihai 

Karar 

Gerekli Harç ve 

Giderlerin Yatırılıp 

Yatırılmadığı 

YatırılmıĢ 

YatırılmamıĢ 

7 Gün Ġçinde 

Temyiz/Ġtiraz 

Yolu Açık 

Üst Yazı Ġle 

Ġsteme 

Yatırılırsa 

Tebligat 

Yatırılmazsa 

Temyiz EdilmemiĢ 

Sayılmasına Kararı 

Ara Karar Niteliğinde Olmakla Birlikte 

Kanun Yolu AĢamasına ĠliĢkin Usuli Nihai 

Karar 

7 Gün Ġçinde 

Temyiz/Ġtiraz 

Yolu Açık 

Tebligat 

Tebligat 

Tebligat 

Tebligat 
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DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

 

Ġdari rejimi benimsemiĢ Türk hukuk düzeninde vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin 

davalar, idari yargı kolunda kurulan vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve 

DanıĢtay tarafından çözüme kavuĢturulmaktadır. Vergi mahkemeleri ve bölge idare 

mahkemeleri 1982 yılında yapılan idari yargı reformundan sonra kurulmuĢtur. DanıĢtay ise 

1868‟den beri bazı kesintilerin yaĢandığı istisna dönemlerinin haricinde varlığını 

sürdürmüĢtür. Vergi mahkemelerinin henüz kurulmadığı dönemlerde vergi konusunda 

mükellef ile mali idare arasında yaĢanan ihtilaflar temyiz ve itiraz komisyonları tarafından 

çözüme kavuĢturulmaktaydı. Temyiz/itiraz komisyonu kararları bağımsız bir yargı kurumu 

değildi. Bunlar idari yapı içerisinde oluĢturulmuĢ komisyonlardı. Ancak bunların 

kararlarına karĢı DanıĢtay‟a temyiz davası açılabilmekteydi. Bu sistem temyiz/itiraz 

komisyonlarının kurulduğu 1926 yılından idari yargının yerel teĢkilatının kurulduğu 1982 

yılına kadar devam etmiĢtir.  

1982 yılında idari yargının yerel ve bölge teĢkilatı oluĢturulduktan sonra, temyiz 

itiraz komisyonları Türk hukuk düzeninden kaldırılmıĢtır. Ġdari yargı reformu sadece mali 

idarenin iĢlemlerinin yargısal denetimi için değil, genel idari mekanizmanın iĢleyiĢinden 

kaynaklanan diğer idari uyuĢmazlıkların çözümü için de yapılmıĢtır. Ġdari yargının yerel 

teĢkilatının oluĢturulması ve yargılama usullerinin belirlenmesinde DanıĢtay‟ın yüz yılı 

aĢan tecrübesinden yararlanılmıĢ ve kurallar buna göre belirlenmiĢtir. 

2577 sayılı ĠYUK, idari yargı düzeni içerisinde yer alan yargı mercilerinin 

kullandığı ve uymak zorunda olduğu yargılamaya iliĢkin usul kanunudur. Bu kanun 521 

sayılı DanıĢtay eski Kanunundan büyük ölçüde esinlenerek ve yerel mahkemeler de 

düĢünülerek hazırlanmıĢtır. Ancak vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin davanın tür ve tipolojisi 

için özel bir belirleme yapılmamıĢ; vergi hukukuna özgü bazı özel ve ayrıksı durumlar 

dikkate söz konusu Kanun hazırlanırken alınmamıĢtır. Tabii bu, Kanunun vergi 

uyuĢmazlıkları noktasında hiç fark gözetmediği veya özel düzenleme gerektiren konuları 

görmezden geldiği anlamına gelmez. Ancak uygulamada, vergi uyuĢmazlıklarının 

çözümünde benimsenen idari yargı formunun, kimi zaman yetersiz kaldığı kimi zamanda 

bekleneni vermekten uzak olması nedeniyle bu durum ortaya çıkmıĢtır. Bu kapsamda 

yaĢanan en temel tartıĢma, 2577 sayılı Kanunda ayrı bir dava türü olarak tanımlanmayan 
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vergi davalarının idari yargı dava tipolojilerinden hangisine girdiği sorunu olmuĢtur. Daha 

yargılamanın baĢında yaĢanan bu belirsizlik haliyle yargılamanın diğer süreçlerini de 

etkilemiĢtir. Öyle ki vergi mahkemelerinin tipik bir idari yargılama yapmadığı, baktığı 

davalarda sadece hukuka uygunluk denetimi değil aynı zamanda ödenmesi gereken vergiyi 

de belirlediği ileri sürülmüĢtür.   

Vergi davalarının, bazı istisnai durumların haricinde parasal bir değerle ifade 

edilebilmesi ve hâkimin sadece iptale iliĢkin hüküm kurmayıp iĢin esası hakkında da karar 

veriyor olmasından ötürü tam yargı davası niteliğinde olduğu ifade edilmiĢtir. Bununla 

birlikte objektif bir hukuka uygunluk denetimi yapıldığı için iptal davası niteliğinde 

olduğunu ileri sürenler olmuĢtur. Ayrıca vergi davalarının bu iki formun dıĢında kendine 

özgü bir dava türü olduğunu savunanlar ile karma bir dava olduğunu ileri süren görüĢler de 

bulunmaktadır. Bu tartıĢma vergi uyuĢmazlıklarında yapılan yargılamanın usul ve 

yönteminin belirlenmesinin yanı sıra verilen kararının sonuçlarını ve sınırlarını belirlemesi 

bakımından fevkalade önemlidir. Bir davanın hangi dava tipinin Ģekil ve usullerine göre 

çözümlenecek olması, yani usulü, yargılamanın sonunda sağlanmak istenen hukuksal 

korumanının niteliğini de değiĢtirecektir. Ayrıca bundan daha önemlisi ise vergi 

uyuĢmazlıklarına iliĢkin davaların, türünün, otuz yılı aĢkın bir birikimden sonra artık net 

bir Ģekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için vergi uyuĢmazlıklarının 

incelenmesi ve bunlara karĢı açılan davaların, davalarda verilen kararların mahiyetlerine 

bakmak gerekmektedir. Yani diğer bir ifadeyle vergi uyuĢmazlığı diye tabir edilen ve vergi 

mahkemeleri tarafından çözüme kavuĢturulan uyuĢmazlık türlerinin incelenmesi ve bunlara 

karĢı açılan davaların niteliğinin buna göre saptanması gerekir. 

Vergi uyuĢmazlıkları, genel anlamıyla ve Türkiye‟deki uygulama biçimiyle birer 

idari uyuĢmazlıktır. Yani vergi uyuĢmazlığının ortaya çıkması, ya idarenin doğrudan ya da 

mükellefin bir baĢvurusu veya talebi üzerine bir iĢlem tesis etmesine bağlıdır. Vergi 

mevzuatının uygulanması veya uygulanmamasından kaynaklanan ve kiĢinin hakkının zarar 

görmesi nedeniyle bunun tazmini için açılan tam yargı davaları ise tartıĢmaya mahal 

vermeyecek derece açık olduğundan zaten bu tartıĢmanın dıĢında kalmaktadır. Bu nedenle 

vergisel iĢlemlere karĢı idari yargı düzeni içinde açılan davaların hukuki mahiyetleri, bu 

iĢlemler özelinde incelenmesi gerekmektedir. 
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Vergisel iĢlemler, vergi hukukuna (ve haliyle vergi usul hukukuna) egemen olan 

kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak bellidir. Vergisel iĢlemleri vergi hukukunun en temel 

gruplandırması altında ifade etmek bize bir kolaylık sağlayacaktır. Buna göre vergisel 

iĢlemler; tarhiyata iliĢkin iĢlemler, tebliğe iliĢkin iĢlemler,  tahakkuka iliĢkin iĢlemler ve 

tahsilâta iliĢkin iĢlemlerdir. Bir de bu iĢlemlere genel idari usul kapsamında tesis edilen 

iĢlemleri ve Gümrük Kanunu uyarınca tesis olunan iĢlemleri eklemek gerekmektedir.  

Tarh iĢlemi ülkemizde benimsenen beyan esasından ötürü kural gereği mükellefin 

beyanı üzerine yapılmaktadır. Ancak mükelleflerin gönüllü uyumunun gerekli olduğu bu 

sistemde, mükelleflerden kaynaklı aksamaların yaĢanabilmesi veya mükelleflerin tarh 

iĢlemine esas olacak beyanlarını doğru bir Ģekilde yapmaması ya da vergi kanunlarına 

lafzına ve ruhuna uygun davranmamaları durumunda idarenin harekete geçerek VUK ve 

diğer ilgili Kanunlarda belirtilen yol ve yöntemlerle kiĢilerin vergilendirilmesi söz konusu 

olabilmektedir. Tarh iĢleminden kaynaklanan uyuĢmazlıklar da genelde idarenin bu 

uygulamalarından kaynaklanmaktır. Vergiyi toplayan idarenin refleks olarak daha çok gelir 

kaygısıyla tarh iĢleminde mükellefin aleyhine olacak Ģekilde, yükümlü olması gerektiği 

meblağın üstünde, matrah belirlemesi ve tarh iĢlemi yapabilmesi bir risk olarak her zaman 

söz konusudur. Bir mükellefin bu iddiayla açtığı davada yapılan yargılama, idarenin 

tarhiyat iĢlemini Kanunda ve diğer mevzuatta belirlenmiĢ ölçüler içerisinde yapıp 

yapmadığının denetimi yapılmaktadır. Bu nedenledir ki dayandığı yol ve yöntem ne olursa 

olsun tarh iĢlemlerine karĢı açılan davalar iptal davasıdır.  

Tahakkuk, vergi hukuku terminolojisinde bizzat kendisi dava konusu edilemeyen 

tebliğ sürecinden sonra veya yasa gereği kendiliğinden yahut da beyan üzerine tarhiyat 

iĢlemiyle birlikte yapılan ve devletin vergi ve türevi alacağının hak edildiği anlamına gelen 

bir iĢlemdir. Tahakkuk, ortaya çıkıĢ veya tesis ediliĢ itibariyle çok yönlü hukuki sonuçlar 

yaratabilmektedir. Tahakkuk, bir vergi ve/veya vergi benzeri alacağın hak edilmesi 

olduğundan tahsilâta çok yakın bir aĢamadır. Hatta kimi zaman tahakkuk ile birlikte veya 

hemen sonrasında, temerrüde düĢülmemesi için vade sonlanmadan 

mükellefince/sorumlusunca ödeme yapılmıĢ olmaktadır. Bu nedenle tahakkuk iĢlemine 

karĢı açılan vergi davasının hukuki niteliğinin belirlemesi yapılırken bu durumun 

gözetilmesi gerekmektedir. Tahakkuka karĢı dava açılırken ortada sadece tahakkuk var ve 

ödeme yapılmamıĢ ise açılan bu dava tipik bir iptal davası olmaktadır. Ancak tahakkuka 

karĢı açılan davada,  Ģayet bu esnada ödemede yapılmıĢ ve tahakkukun iptaliyle birlikte 
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ödenen tutarın iadesi istemiyle dava açılmıĢ ise, hem iĢlemin iptali hem de ödenen tutarın 

iadesi davaya konu edildiğinden/edileceğinden, bu davalar idari yargı jargonuna göre iptal 

artı tam yargı davası niteliğindedir. Diğer bir anlatımla tahakkuka karĢı açılan dava, 

iĢlemin hukuka uygunluk denetimine konu edilmesi bakımından iptal davası, haksız 

alındığı anlaĢılan paranın iade edilmesine hüküm kurulması halindeyse (isteme bağlı 

olarak)  istirdat niteliğinde tam yargı davasıdır. Her iki durumun tek bir davada meydana 

gelmesi ise davaların tedahülü (iç içe girmesi) olarak ifade edilmektedir. 

Tahsilât iĢlemleri de teknik olarak iptal davası niteliğindedir. Ancak burada çok 

daha farklı bir noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Tahsilât, aĢama itibariyle artık 

kesinleĢen amme alacağının tahsili için gelinen son nokta olduğundan burada tesis edilen 

bazı iĢlemlerin kendilerine has özellikleri bulunmaktadır. Ġlk önce ifade etmek gerekir ki 

ödeme emri iĢlemi ile baĢlayan cebren tahsil sürecinde, tesis edilen tüm iĢlemlere karĢı 

açılan davalar, idari yargının dava tiplerinden iptal davasının içine girmektedir. Ancak 

burada, ödeme emri ile ihtiyati hacze karĢı açılan iptal davasının hukuki niteliğinin 

üzerinde durulması gerekmektedir. Ödeme emri konu edildiği amme borcunun ödenmiĢ 

olması, tahakkuk iĢleminde olduğu gibi davanın mahiyetini değiĢtirmemektedir. Zira bu 

aĢamada vadesinde ödenmiĢ bir paradan değil vadesi geçtiği halde ödenmemiĢ bir paradan 

söz edilmektedir. Yani ödeme emri, kesinleĢen amme alacağının tahsili için baĢlatılan idari 

iĢlemler silsilesinin ilk halkası konumundadır. Bu nedenle kesinleĢme öncesine ait 

durumlar bu iĢleme karĢı açılacak davada gözetilmez. Ancak Kanunkoyucu, amme 

borçlusu olan kiĢinin kesinleĢme öncesi hukuki duruma taalluk eden zamanaĢımı, kısmen 

ödedim ve böyle bir borcunun bulunmadığını iddia edilerek dava açılmasına olanak 

tanımıĢtır. Yani ödeme emrine karĢı açılacak dava tipik bir iptal davası olmakla birlikte, 

davada ileri sürülebilecek iptal sebepleri sadece bu üç hususla sınırlıdır. Bunun iki sonucu 

bulunmaktadır. Ġlki ödeme emrine karĢı açılan davada, aynı zamanda ödemede yapılmıĢ 

ise; dava sebeplerinin sınırlı olması ve yapılan yargılamada kesinleĢme öncesi bağla 

ilgisinin hukuki açıdan doğru kurulup kurulmadığıyla sınırlı olması nedeniyle tam yargı 

davasındaki etkin hukuksal korunma imkânı yargısal süreçte bulunmadığından bu davanın 

iptal davası niteliği değiĢmeyecektir. Ancak yargılamayı yapan yargı merci ödeme emrinin 

iptaline ve ödenen tutarın iadesine hüküm kurabilmektedir. Ġkinci ve ilk sonuca bağlı 

olarak ödeme emrine karĢı açılan iptal davasının, iptal nedenlerinin Kanunda sınırlı olarak 

belirlenmiĢ olması karĢısında, hukuka uygunluk denetimi yapan yargı mercinin ĠYUK‟un 
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20. maddesine göre sahip olduğu re‟sen araĢtırma ilkesi sadece Kanunda sayılan iptal 

sebepleri yönünden geçerli olacaktır.  Bu nedenle ödeme emrine karĢı açılan iptal 

davasında, mahkemeler konuyu sadece bu açılardan hukuka uygunluk denetimine tabi 

tutacaklar, diğer yönlerden gördükleri hukuka aykırılıklardan ötürü iptal kararı 

veremeyecekleridir. Bu kısıtlı yargılama bu iĢleme karĢı açılan iptal davasının niteliğine de 

etki etmektedir. Bu nedenle ödeme emrine karĢı açılan iptal davası, bir “kısıtlı iptal 

davası”dır.  Aynı Ģekilde ihtiyati haciz iĢlemine karĢı açılan davalarda sadece ihtiyati 

haczin sebebine itiraz edilebilecek olması nedeniyle aynı tespit bu iĢleme karĢı açılan iptal 

davası için de geçerlidir.  

Bunun yanında esasında baĢka bir usule ve kanuna tabi olan gümrük iĢlemlerine 

karĢı açılan davalar da vergi mahkemelerinin görevine girmektedir. Bu Kanundan kaynaklı 

olarak vergi mahkemesinde açılan davalarda, mahkeme veya hâkim gümrük idaresince 

tesis edilen iĢlemin hukuka uyguluk denetimini yaptığından bu davalar tipik iptal davası 

formundadır. Ancak burada kanunkoyucu, gümrük idaresince tesis edilen idari karar, 

tahakkuk ve para cezalarına karĢı açılacak idari davalar için, ilk önce idari itiraz 

prosedürünü tüketilmesini zorunlu kılmaktadır. Buna göre anılan konularla alakalı tesis 

edilmiĢ iĢlemlere karĢı iptal davası açılmadan önce idari itirazın da retle sonuçlanması 

gerekmektedir. Genel dava açma sürecine göre özel bir itiraz süreci öngördüğü için bu 

durum, uygulamada özellikle de idari merci tecavüzü ve süre noktasından oldukça sık ilk 

inceleme kararı verilmesine neden olmaktadır. 

VUK, AATUHK ve Gümrük Kanunu, vergisel iĢlemler diye adlandırılan 

iĢlemelerin yasal dayanaklarıdır. Ancak bu kanunların yanı sıra kendisi esasında bir 

yargılama usulü kanunu olan ĠYUK‟ta da idari usule iliĢkin hükümler bulunmaktadır. Bu 

göre ĠYUK‟un 10. maddesine uyarınca kiĢiler idareye baĢvurarak vergiye iliĢkin iĢlem tesis 

ettirebilmektedir. Bu iĢlemlere karĢı açılan davalar da yine genel idari yargı formunun 

içinde kalan iptal davası niteliğindedirler. Bazen de idarenin tesis ettiği bir vergisel iĢlemin 

kaldırılması, değiĢtirilmesi, geri alınması veya yeni bir iĢlem tesis olunması için dava açma 

süresi içinde mali idarenin ilgili mercisine baĢvurmaları mümkündür. ġayet bu baĢvuruları 

reddolunursa, ilk iĢlem için kalan sürede dava açılabilmektedir. Açılan bu dava da yine 

iptal davasıdır. 



350 

 

Vergi uyuĢmazlıkları ve bunlardan kaynaklı idari davaların hukuki nitelikleri 

belirlendikten sonra, artık açılan davalarda yapılan ilk inceleme incelenebilecektir. Ġlk 

inceleme, diğer hukuk dallarında benzer haliyle bulunsa da ihtiva ettiği kurallar ve 

inceleme hususlarının kamu düzenine iliĢkin baskın karakteri nedeniyle idari yargı koluna 

özgü bir incelemedir. Ġlk inceleme idari yargı mercileri tarafından esas yargılamasından 

önce yapılan usule iliĢkin bir ön yargılamadır. ġayet bu aĢama sorunsuz bir Ģekilde 

geçilmiĢ ise uyuĢmazlığın esası hakkında karar verilmektedir. Esas yargılamasına giden 

zorunlu bir yol olan ilk incelemenin sağlıklı bir Ģekilde atlatılması hem yargı organlarının 

hem de davacıların özellikle dikkat etmesi gereken noktalardan oluĢmaktadır. Daha niteliği 

konusunda tartıĢmaların devam ettiği vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin idari davalarda ise, ilk 

inceleme hepten girift bir mesele haline gelebilmekte ve bazen hak kayıplarının 

yaĢanmasına ve dava hakkının gereği gibi kullanılamamasına neden olmaktadır. 

Vergi uyuĢmazlıklarına karĢı açılan davalarda ilk inceleme salt teknik idare hukuku 

ilkelerine göre yapıl(a)mamaktadır. Yapılmaması da gerekir. Zira sadece idare hukukuna 

hasredilmiĢ sınırlı ve özgül bir alana vergi uyuĢmazlıklarının sığdırılmak istenmesi, 

yargısal denetimden hedeflenene hukuki yararın ve yargısal korunma talebinin yerine 

getirilememesine neden olacaktır. Bu nedenle idari yargı kolunda yer alan ilk inceleme 

hususu vergi uyuĢmazlıkları özelinde ayrıca düĢünülmelidir. Bunun için de vergi hukuku 

ile idare hukukunun kesiĢtiği ve ayrıĢtığı noktaları bir arada analiz etmek gerekmektedir. 

Bu kapsamda idari yargılama özü itibariyle idare hukuku esaslarına göre dizayn 

edildiğinden, vergi hukukuna iliĢkin ayrıksı durumların ortaya konulması, aslında sorunun 

ve buna bulunacak çözüm önerilerinin de bir nevi ortaya konulması anlamına gelecektir.  

Bu çerçevede, ilk inceleme konularından görev ve yetki, idari merci tecavüzü, 

ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken iĢlem, süre, husumet ve 

dilekçelerin ĠYUK‟a uygun olması durumları, vergi uyuĢmazlıkları özelinde ele 

alınmalıdır. Ġdari yargının genel formunun dıĢında kalan ve özellik arz eden hususlar 

burada vurgulanmalıdır. Bunun için çalıĢmanın ikinci bölümünde ilk inceleme konularının 

vergi uyuĢmazlıklarındaki görünümleri ortaya konulmuĢtur. Böylece bir vergi 

uyuĢmazlığının hukuki mahiyeti ortaya konulduktan sora mahkemelerce yapılacak ilk 

incelemede dikkat edilen ya da edilmesi gereken noktalar belirlenmiĢtir. Ayrıca bazı 

noktalarda duyulan yasal değiĢikliklere de yeri geldikçe iĢaret edilmiĢtir. Konunun geniĢ ve 
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çok boyutlu olması açısından varılan tespit ve sonuçların maddeler halinde ifade edilmesi 

daha uygun olacaktır: 

 Vergi uyuĢmazlıklarına iliĢkin açılan davaların büyük bir çoğunluğu iptal 

davası niteliğindedir. Ġlk inceleme de bu duruma göre yapılmalıdır. 

 Vergi uyuĢmazlıklarına karĢı açılan davalarda, diğer bir ifadeyle vergi 

yargısında, yapılan ilk inceleme ile genel idari yargılamada yapılan ilk inceleme aynı 

niteliktedir. Ancak vergi yargılamasına iliĢkin bazı ayrıksı durumlar söz konusudur.  

 Aynı yargı kolundaki mahkemelerdeki altmıĢ günlük genel dava açma 

süresinden farklı olarak vergi mahkemeleri için belirlenen otuz günlük dava açma süresi, 

ilk davanın görevsiz yargı merciinde ve otuz günden sonra açılmıĢ olmasından ötürü hak 

kayıplarına neden olmaktadır. Görev hususu bazen yargı mercilerinin hatta üst yargı 

mercilerinin dahi içinden çıkamayacağı çok karmaĢık konular olabilmektedir. Öyle ki 

hukuk düzenimizde yargı kolları arasında çıkan görev uyuĢmazlıklarını çözümleyen 

yüksek bir mahkeme bulunmaktadır. Bu nedenle davanın ilk açılıĢında kiĢinin görevli yargı 

yerini doğru tespit etmesi her zaman söz konusu olmayabilir. Bu nedenle daha etkin bir 

hukuki korunma için bu sürelerin uyumlaĢtırılması ya da bu farklılıktan ötürü hak 

kayıplarının yaĢanmaması için tek ve genel bir dava açma süresinin belirlenmeli, bu 

konuda gerekli yasal değiĢiklikler yapılmalıdır. 

 Aynı Ģekilde vergi yargısının kendi içinde de yani DanıĢtay ve vergi 

mahkemeleri arasındaki altmıĢ ve otuz gün olan farklı dava açma süreleri de yine 

uyumlaĢtırılmalıdır.  

 Yargı kolları arasında verilen görevsizlik kararları görevli kabul edilen yargı 

mercine gönderilememektedir. Ancak bu uygulama hak kayıplarına neden olduğundan 

baĢka yargı kolunun görevli olduğundan bahisle verilen görevsizlik kararının,  kararın 

kesinleĢmesinden sonra dosyanın görevli kabul edilen yargı düzenine gönderilmesi bu 

yönde yaĢanan hak kayıplarının önüne geçmesi açısından faydalı olacaktır. 

   Ġlk inceleme konularından ehliyet incelemesinin sadece dava ehliyeti 

Ģeklinde ele alınması ve bu eksende bir incelemeye tabi tutulması ondan daha geniĢ bir 

kavram olan vergi ehliyetinden ötürü sorumlu tutulan kiĢiler noktasında etkin bir hak 

arama ve dava hakkının kullanılamaması sonucunu doğurmaktadır. Vergi ehliyeti, dava 
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ehliyetinden çok daha geniĢ bir kavramdır. Bir kiĢi dava ehliyetine sahip olmasa da 

yönetim organını teĢekkül ettirmemiĢ bir tüzel kiĢilikte olduğu gibi bir verginin mükellefi 

olabilir ya da idare tarafından böyle bir isnada maruz bırakılabilir. Bu gibi durumlarda 

kiĢinin vergi davası açabilme imkânına sahip olması gerekir. Bu nedenle kiĢilerin 

mükellefiyetleri ile paralel etkin bir hak arama düzenin oluĢturulabilmesi için ehliyet 

hususunun bu Ģekliyle yasal düzenlemeye kavuĢturulması gerekir.  Yasal bir değiĢiklikle 

ĠYUK‟ta yer alan ehliyet konusunun vergi mevzuatı ile uyumlaĢtırılması gerekmektedir.  

 Dava dilekçelerindeki Ģekle iliĢkin noksanlıklardan veya birden fazla kiĢinin 

tek bir dava açması ya da birden fazla iĢlem için tek dava açılması nedeniyle dilekçe ret 

kararı verilmektedir. Dilekçe ret kararları üzerine yenilenen dilekçede de aynı yanlıĢlık 

yapılması halindeyse davanın reddine karar verilmektedir. Bu dava ret kararının kesin 

hüküm sayılıp sayılmayacağı tartıĢma konusudur. Ancak uygulamada yapılacak yoruma 

göre kesin hüküm sonuçlarından yararlanacak olması çok yüksek bir ihtimaldir. Bu 

nedenle aynı yanlıĢlıktan verilen davanın reddine iliĢkin karar, hakkın özüne dokunan 

ölçüsüz bir usul karardır. Bu da adil yargılanma ve hak arama hürriyetine aykırılık teĢkil 

etmektedir. Bunun yerine bir yandan davaların usulüne göre açılmasını sağlamak bir 

yandan da daha yargılama yapılmaksızın usuli bir kararla hakkın özüne dokunacak hüküm 

kurulmasına mahal vermeyecek bir ara çözüm benimsenmelidir. Kanaatimizce bu 

durumda, verilecek kararın davanın reddi yerine incelenemez oluĢunu vurgulayan bir usul 

kararı olduğu düzenlenebilir ya da tıpkı kanunyolu aĢamasında temyiz/itiraz dilekçe ret 

kararından sonra verilen temyiz/itirazda bulunulmamıĢ sayılmasına kararı gibi davanın 

açılmamıĢ sayılmasına kararı verilebilir.  

 Birden fazla iĢleme karĢı tek dilekçe ile dava açılması ile birden fazla 

kiĢinin tek bir iĢleme karĢı tek bir dava açması kuralını düzenleyen ĠYUK‟un 5. 

Maddesinin, usul ekonomisi ve yargılamanın ekonomikliği çerçevesinde yeniden ele 

alınması gerekmektedir. Vergi yargısı özelinde düĢünüldüğünde mevcut yasal durum 

özellikle de Gümrük Kanunundan kaynaklı uyuĢmazlıklarda, uygulamada, gereksiz dosya 

enflasyonuna sebebiyet vermektedir. ĠYUK‟un 5. maddesi, mahkemelerce davaların ayrı 

ayrı açılmasını kural görüp tek dava açılmasını istisna saymasına iliĢkin bakıĢ açısı 

geliĢtirmelerine neden olmuĢtur. Davaların ayrı ayrı açılması, maddi olaya ve duruma göre 

değiĢiklik arz etmektedir. Bazen yargılama yapılabilmesi ve hüküm kurulabilmesi için bir 

gereklilikken, bazen de sadece ĠYUK‟un 5. maddesinin bir zorunluluğu olmaktadır. Ġdari 
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davaların tek bir davada çözümlenebileceği durumlarda, davaların ayrı ayrı açılması hem 

bir dosya enflasyonu, gereksiz kırtasiye ve emek masrafının yanı sıra; bazı illerde birden 

fazla vergi mahkemesinin olduğu da dikkate alındığında bir olay hakkında birden fazla ve 

daha önemlisi farklı farklı yargı kararları anlamına gelmektedir. Aynı nitelikteki bir davada 

farklı mahkemelerce verilen farklı kararların temyiz/itiraz sürecini haliyle zorunlu kılması, 

adaletin tesisinde gecikmelere neden olması ve hepsinden önemlisi yargıya olan güvenin 

zedelenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ĠYUK‟un 5. maddesinin belirtilen noktaları 

önceleyen bir bakıĢ açısıyla değiĢtirilmesi, gerektiği durumlarda ayrı ayrı açılan davalarda 

mahkemenin birleĢtirme kararı verebilmesinin yasal zeminin oluĢturulması gerekmektedir.  

Vergi uyuĢmazlıklarına karĢı açılan davalarda yapılan ilk inceleme neticesinde, 

Ģayet ilk inceleme konuları hakkında bir sorun bulunmazsa dava dosyası esastan karar 

verilebilmesi için tekemmül ettirilir. Bunun için de ĠYUK‟un 16. maddesinde belirtilen 

iĢlemler yapılmaktadır. Ancak ilk inceleme konularında bir sorun veya aykırı bir durum 

tespit edilirse bu kez ĠYUK‟un 15. maddesine göre iĢlem yapılmaktadır. Bu madde 

uyarınca yapılan yargısal iĢlemler veya diğer bir ifadeyle kararlar çalıĢmanın üçüncü 

bölümünde incelenmiĢtir.  

Bu çerçevede ĠYUK‟a göre sırasıyla yapılan ilk inceleme aĢamasında sorunlu bir 

nokta tespit edilmiĢse, ilk inceleme aĢamasının diğer konularına geçilmeksizin ĠYUK‟un 

15. maddesinde belirtilen kararlardan biri verilmektedir. Bu kararlardan, görev ve yetki 

hususuna iliĢkin olanları hakkında, olayın durumuna göre ĠYUK‟un 43 ve 44. maddelerine 

göre de iĢlem yapılabilmektedir. Ġlk inceleme kararlarından idari yargı kolu içinde 

görevsizlik üzerine verilen gönderme kararları, dilekçe ret kararları ve hasım düzeltme 

karalarına karĢı kanunyolu kapatılmıĢtır. Bu kararlara karĢı ancak esas kararla birlikte 

temyiz ve/veya itiraza gidilebilmektedir. Usule iliĢkin bu kararlara karĢı kanunyolunun 

kapatılması kanaatimizce hak arama hürriyetine ve dava hakkına engel bir durum teĢkil 

etmemektedir. Bilakis bu kararlar, esasa iliĢkin yargılamanın biran önce yapılmasına iliĢkin 

ön kararlardır. Öyle ki ilk inceleme, bu haliyle adli yargı düzenine ilham vermiĢ ve 6100 

sayılı Kanunla bu yargı düzenine “ön inceleme” müessesesi kazandırılmıĢtır. Bununla 

birlikte çalıĢmamız kapsamında, ilk incelemeye iliĢkin bazı kararların veya uygulamadaki 

bazı durumların mahsurlu ya da eksik yanlarının da bulunduğu saptanmıĢtır. Bunları da 

yine maddeler Ģeklinde ifade edilmesi daha yararlı ve pratik olacaktır:  
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 Bölge Ġdare Mahkemeleri tarafından verilen görevli ve yetkili yerlerin 

belirlenmesine iliĢkin kararlar uyarınca mahkemelerce iĢin esası hakkında karar 

verilmektedir. Ancak daha sonra temyiz aĢamasında DanıĢtay tarafından mahkeme kararı 

görev veya yetki yönünden bozulabilmektedir. Bu bozma kararı ile grev ve yetkisi 

hususunda BĠM kararına uymaktan baĢka çaresi olmayan mahkemenin kararı hukuka 

aykırı kabul edilmiĢ olunmaktadır. Oysaki mahkeme BĠM‟in kesin olan kararı 

doğrultusunda hareket etmiĢtir. Bu nedenle DanıĢtay tarafından, içinde görevli yargı yerine 

iliĢkin bir BĠM kararı olan dosyalarda kullandığı temyiz yetkisinin boyutları veya BĠM‟in 

göreve iliĢkin kararının kesin olma niteliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Zira bu Ģekliyle DanıĢtay tarafından BĠM kararlarını geçersiz kılacak Ģekilde mahkeme 

kararının görev yönünden bozması, yargılamanın uzaması baĢta olmak üzere Mahkeme 

kararının itibarsızlaĢtırılması gibi birçok usuli mahsurları barındırması nedeniyle bu 

sorunun da yasal düzenlemeyle çözüme kavuĢturulması gerekmektedir. 

 Vergi yargılama hukukunda ilk inceleme üzerine verilen hasım düzeltme 

kararı, tam anlamıyla bir ara kararıdır. Ara kararları kanunyolu baĢvurusuna konu 

edilemezler. Öte yandan önündeki bir uyuĢmazlık hakkında kendisini görevli ve/veya 

yetkili görmeyen mahkemece, görevli ve yetkili yargı yerinin belirlenmesine iliĢkin verilen 

“görev/yetki ret-gönderme” kararları, mahkemenin o an için dosyadan elini çektiği usule 

iliĢkin nihai kararlardır. Ancak bu kararlara karĢı temyiz veya itiraz yolu ĠYUK‟un 15/4. 

maddesi hükmüyle kapatılmıĢtır.  

 Dava dilekçesinin ĠYUK‟un 3. ve 5. maddesine aykırı olmasından ve avukat 

olmayan vekil tarafından davanın açılmasından ötürü verilen dilekçe ret kararları, davanın 

yenilenip yenilenmemesine bağlı olarak hukuki mahiyetleri değiĢebileceğinden, nihai 

olmaktansa ara karar niteliği ağır olan idari yargılamaya (ve haliyle vergi yargılamasına) 

özgü kararlardır. Bu kararlara karĢı olağan kanunyoluna baĢvurmak mümkün değildir.  

 Davanın süresinde olmaması, davacının objektif ve sübjektif dava ehliyetten 

her ikisine veya birine sahip olmaması, ortada idari davaya konu edilecek kesin ve 

yürütülebilir iĢlemin bulunmaması, davanın çözümünde baĢka bir yargı kolunun görevli 

olmasına dayalı olarak verilen ret karaları ile merci tecavüzü nedeniyle verilen mercine 

tevdi kararı usule iliĢkin nihai kararlardır. Bu kararlara karĢı kanunyoluna 

baĢvurulabilinmektedir.  
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 Kanun yolu aĢamasında verilen temyiz edilmemiĢ sayılmasına, temyiz 

isteminde bulunulmamıĢ sayılmasına ve temyiz süre ret kararları, kanunyolu aĢamasının 

sonlanması sonucunu doğurmaları ve temyiz/itiraza tabi olmaları nedeniyle nihai karar 

özellikleri gösterseler de yargılamanın sadece belirli aĢamasına özgü olmaları, hem usule 

iliĢkin hem de esasa iliĢkin kararların temyiz ve itirazı üzerine verilebilecek karar olmaları 

nedeniyle ara kararı niteliğindedirler.  

 Ġlk inceleme aĢaması ile Kanun yolu aĢamasında yapılan bazı usuli kurallar 

ile olağan kanunyolu aĢamasında yapılan ön inceleme benzer niteliktedir. Örneğin olağan 

kanunyolu aĢamasında verilen eksikliğin tamamlattırılması kararı ĠYUK‟un 3. maddesine 

göre verilen dilekçe ret kararının kanunyolu aĢamasına uyarlanmıĢ hali gibidir.  

 Kanun yolu aĢamasında eksik olan harç ve posta giderlerinin yatırılmasının 

istenmesi için ayrıca karar alınmamakta Mahkeme baĢkanı veya hâkim üst yazı ile bunun 

taraflardan isteyebilmektedir. Bu durum dava açılırken yapılan ĠYUK 6. maddesi 

uygulamasının kanun yoluna taĢınmıĢ Ģeklidir. Ancak ĠYUK 6. madde uyarınca bu bildirim 

iki kere tekrarlanırken kanunyolu aĢamasında bir kez yapılmaktadır.  

 En son olarak vergi hukukundan kaynaklanan ve ilk incelemeye etki eden 

iĢlem ve durumların ĠYUK‟ta daha kapsamlı ve detaylı olarak düzenlenmesi, 2577 sayılı 

Kanunun bu çerçevede değiĢtirilmesi veya yeniden bir usul yasasının yazılması; genel ve 

toptancı anlayıĢın, ince ve detay farklarda saklı olan adaletin tesisine hizmet etmeyeceğinin 

bilinmesi gerekmektedir. Esasında burada ortaya konulan sorunların birçoğunun idari 

rejimin benimsendiği Fransa ile vergilendirme sürecinin benimsendiği Almanya 

modellerinin sistemsel uyumsuzluğu olduğu hususunun artık fark edilerek, gerekli 

sistemsel değiĢikliklerin yapılması gerekmektedir. Vergi yargısı sistemi ya tam olarak salt 

teknik hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı Fransa‟daki gibi idari rejim modeline uygun 

yeniden dizayn edilmeli (ki buna iliĢkin önerilere yukarıda yer verilmiĢtir) ya da 

vergilendirme sürecinde uygulanan Almanya modelinin yargısal aĢaması da inĢa edilmeli; 

bu doğrultuda bağımsız ayrı bir vergi yargısı sistemi oluĢturulmalıdır. Zira sistemsel 

sorunlara sistemsel çözümler üretmek lazımdır.   
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DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 24.01.2013 gün ve E:2010/2442 K:2012/4361 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 11.02.2010 gün ve E:2008/694 K:2010/409 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 21.05.2013 gün ve E:2012/4548 K:2013/2162 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 20.01.2006 gün ve E:2005/2587 K:2006/50 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 29.03.2011 gün ve E:2009/2435 K:2011/885 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 04.04.2001 gün ve E:1999/3741 K:2001/1197 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 22.03.2013 gün ve E:2013/2178 K:2013/878 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 06.06.2002 gün ve E:2000/2813 K:2002/2388 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 10.02.1999 gün ve E:1997/2455 K:1999/426 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 19.04.2012 gün ve E:2012/1286 K:1387 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 22.03.2013 gün ve E:2013/507 K:2013/843 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 30.01.2001 gün ve E:2000/1280 K:2001/267 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 06.10.2009 gün ve E:2007/3996 K:2009/2901 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 24.11.2011 gün ve E:2009/1867 K:2011/6712 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 29.02.2007 gün ve E:2006/3246 K:2007/579 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 03.02.2011 gün ve E:2009/5397 K:2011/330 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 28.11.2012 gün ve E:2010/2776 K:2012/4000 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 28.03.2005 gün ve 2004/632 K:2005/469 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 04.04.2001 gün ve E:1999/3741 K:2001/1197 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 13.12.2012 gün ve E:2010/2442, K:2012/4361 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 23.11.2012 gün ve E:2012/1799 K:2012/3899 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 30.12.2009 gün ve E:2008/3032 K:2009/4459 sayılı kararı. 

DanıĢtay Üçüncü Dairesinin 27.06.2013 gün ve E:2013/7794 K:2013/3076 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 28.02.2000 gün ve E:1999/1904 K:2000/779 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 16.05.2008 gün ve E:2007/613 K:2008/1889 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 19.02.2009 gün ve E:2008/8544 K:2009/817 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 11.07.1985 gün ve E:1985/2569 K:1985/1931 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 22.02.1989 gün ve E:1988/1432 K:1989/879 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 29.03.2001 gün ve E:2001/1387 K:2001/1349 sayılı kararı 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 23.05.2011 gün ve E:2010/8240 K:2011/4409 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 17.09.2013 gün ve E:2010/876 K:2013/5990 sayılı kararı.  

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 31.10.2006 gün ve 2006/1452 K:2006/2080 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 16.06.2010 gün ve E:2009/2399 K:2010/3680 sayılı kararı. 

http://www.danistay.gov.tr/
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DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 29.04.2009 gün ve E:2007/2956 K:2009/2347 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 28.05.2013 gün ve E:2010/2571 K:2013/3902 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 17.09.2012 gün ve E.2010/5963 K:2012/4171 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 16.04.2013 gün ve E:2011/8921 K:2013/2489 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 29.04.2013 gün ve E:2011/7631 K:2013/2900 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 14.03.2011 gün ve E:2011/1234 K:2011/1037 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 13.02.2013 gün ve E:2010/4816 K:2013/657 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 21.10.2010 gün ve E:2008/7793 K:2010/5183 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 18..04.1996 gün ve E:1996/1425 K:1996/1794 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 18.06.1996 gün ve E:1996/2378 K:1996/2663 sayılı kararı 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 19.10.2000 gün ve E:2000/1812 K:2000/4269 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 25.11.2010 gün ve E:2008/5419 K:2010/5684 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 15.04.2011 gün ve E:2009/5518 K:2011/2325 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 02.05.2013 gün ve 2012/8530 K:2013/3170 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 22.10.2013 gün ve 2013/6068 K:2013/6939 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 31.10.2013 gün ve E:2010/6136 K:2013/7096 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 06.06.1995 gün ve E:1994/5760 K:1995/2738 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 06.06.1999 gün ve E:1999/392 K:1999/1948 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 31.01.2013 gün ve E:2010/6841 K:2013/209 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 17.12.2012 gün ve E:2010/2629 K:2012/8727 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dördüncü Dairesinin 06.05.2013 gün ve E:2010/3206 K:3285 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 12.02.1998gün ve E:1997/2709 K:1998/405 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 04.04.2005 gün ve E:2001/1850 K:2005/566sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 28.12.2004 gün ve E:2001/1503 K:2004/3586 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 27.11.2002 gün ve E:2002/248 K:2002/3792 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 26.02.2009 gün ve E:2007/6419, K:2009/1190 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 30.11.2005 gün ve E:2003/2371 K:2005/3028 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 06.02.2006 gün ve E:2005/842 K:2006/381 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 30.04.2008 gün ve E:2007/2398 K:2008/2573 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 26.12.2005 gün ve E:2003/2314 K:2005/3409 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 27.09.2005 gün ve E:2002/245 K:2005/2106 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 15.09.2003 gün ve E:2003/2161 K:2003/3927 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 22.10.2013 gün ve E:2009/7711 K:2013/5433 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 23.09.2013 gün ve E:2009/2223 K:2013/4253 sayılı kararı. 
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DanıĢtay Yedinci Dairesinin 01.04.2013 gün ve E:2012/4072 K:2013/1567 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 03.06.2013 gün ve E:2010/1193 K:2013/2971 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 19.10.2000 gün ve E:2000/679 K:2000/2840 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 24.05.2010 gün ve E:2007/969 K:2009/2335 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 27.12.2012 gün ve E:2010/6820 K:2012/8063 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 10.02.2010 gün ve 2008/3041 K:2010/929 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 27.12.2012 gün ve E:2009/3187 K:2012/7782 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 08.06.2004 gün ve E:2002/1464 K:2004/1604 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 17.12.2013 gün ve E:2009/5713 K:2010/7257 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 30.10.1996 gün ve 1995/3929 K:1996/3466 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 03.12.2013 gün ve E:2010/4835 K:2013/6898 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 03.05.2007 gün ve E:2006/3285 K:2007/2122 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 19.04.2007 gün ve E:2005/1465 K:2007/2003 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 05.12.2005 gün ve E:2003/1241 K:2005/3105 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 14.11.2005 gün ve E:2003/30 K:2005/2697 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 06.05.2008 gün ve 2006/5426 K:2008/2531sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 06.07.2009 gün ve E:2009/4489 K:2009/3541 sayılı kararı 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 18.04.2013 gün ve E:2009/9515 K:2013/2028 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 25.01.2011 gün ve E:2009/7121 K:2011/221 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 23.09.2013 gün ve E:2013/4602 K:2013/4247 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 31.03.1997 gün ve E:1997/587 K:1997/1373 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 13.03.2013 gün ve 2010/10386 K:2013/1062 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 04.10.1994 gün ve E:1994/4236 K:1994/4522 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 20.09.2006 gün ve E:2006/3134 K:2006/2426 sayılı kararı. 

DanıĢtay Yedinci Dairesinin 30.01.2001 gün ve E:2000/1280 K:2001/267 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 12.10.2004 gün ve E:2003/3151 K:2004/4876 sayılı 

kararı.  

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 28.04.2004 gün ve E:2002/26 K:2004/3023 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 17.11.2008 gün ve E:2007/2863 K:2008/5329 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 11.03.2009 gün ve E:2007/2494 K:2009/1295 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 26.05.1998 gün ve E:1997/3873 K:1998/2158 sayılı 

kararı. 
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DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 18.03.1999 gün ve E:1998/1285 K:1999/1232 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 11.04.2013 gün ve E:2011/5800 K:2013/3297 sayılı kararı 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 11.04.2013 gün ve E:2011/5800 K:2013/3297 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 06.06.2013 gün ve E:2008/2247 K:2013/5807 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 19.01.2006 gün ve E:2005/4092 K:2006/2 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 27.04.2006 gün ve E:2006/1352 K:1598 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 14.05.2013 gün ve E:2010/2702 K:2013/4648 sayılı kararı 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 21.03.2013 gün ve E:2012/98 K:2013/2363 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 27.10.2010 gün ve E:2008/4882 K:2010/5438 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 21.03.2013 gün ve E:2008/630 K:2013/2395 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 26.09.2013 gün ve E:2009/4191 KÇ2013/7743 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 14.03.2013 gün ve E:2012/8115 K:2013/1931 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 20.02.2013 gün ve E:2010/59 K:2013/871 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 21.03.2013 gün ve E:2012/1073 K:2013/2397 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 04.06.2003 gün ve E:2000/4527 K:2003/2972 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 14.10.1998 gün ve E:1998/3943 K:1998/3638 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 18.10.2012 gün ve E:2012/8032 K:2012/5851 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 11.04.2013 gün ve E:2011/5800 K:2013/3297 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 05.06.2013 gün ve E:2010/3629 K:2013/5776 sayılı kararı 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 22.11.2005 gün ve E:2004/1022 K:2005/3430 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 12.06.2013 gün ve E:2010/6095 K:2013/6147 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 20.11.2013 gün ve E:2010/1901 K:2013/10535 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 29.04.2008 gün ve E:2008/1816 sayılı kararı. 

DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 08.07.2010 gün ve E:2010/3824 sayılı kararı. 
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DanıĢtay Dokuzuncu Dairesinin 18.09.2013 gün ve E:2010/10942 K:2013/7479 sayılı 

kararı. 

DanıĢtay Onuncu Dairesinin 16.02.2007 gün ve E:2005/3522 K:2007/44 sayılı kararı. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‟nun 08.10.2003 gün ve 2003/12-574 K:2003/564 sayılı 

kararı. 

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 07.01.2014 gün ve E:2013/8369 K:2014/168 sayılı kararı. 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 06.06.2013 gün ve E:2013/5943 K:2013/9552 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 28.01.2010 gün ve E:2010/1035 K:2010/1155 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 11.03.2009 gün ve E:2008/13313 K:2009/4173 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 05.10.2012 gün ve E:2012/9738 K:2012/15333 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 08.11.2012 gün ve E:2012/14608 K:2012/18085 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 19.11.2012 gün ve 2012/18825 K:2012/19152 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 08.11.2012 gün ve E:2012/14608 K:2012/18085 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul Bölge Ġdare Mahkemesinin 09.12.2013 gün ve E:2013/21694 K:2013/19697 sayılı 

kararı. 

Adana 2. Vergi Mahkemesinin 04.06.2009 gün ve E:2009/58, K:2009/630 sayılı kararı. 

Ankara 2. Vergi Mahkemesinin 19.6.2012 gün ve E:2012/1072, K:2012/1164 sayılı kararı. 

Ankara 2. Vergi Mahkemesinin 16.02.2012 gün ve E:2011/439, K:2012/393 sayılı kararı. 

Aydın Vergi Mahkemesinin 05.01.2009 gün ve E:2008/2162 K:2009/3 sayılı kararı. 

Aydın Vergi Mahkemesinin 12.01.2010 tarih ve E:2009/2232, K:2010/15 sayılı kararı. 

Balıkesir Vergi Mahkemesinin 08.06.2012 gün ve E:2012/390 K:2012/478 sayılı kararı. 

Bursa 1. Vergi Mahkemesinin 26.03.2009 tarih ve E:2007/236, K:2009/717 sayılı kararı. 

Bursa 1. Vergi Mahkemesinin 03.01.2002 gün ve E:2001/2338 K:2002/1 sayılı kararı. 

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 30.09.2010 gün ve E:2010/1895 K:2010/1844 sayılı kararı. 

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 21.11.2008 gün ve Ê:2007/368 K:2008/2463 sayılı kararı. 

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 16.01.2009 gün ve E:2009/93 K:2009/12 sayılı kararı. 

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 05.11.2010 gün ve E:2010/2404 K:2010/2302 sayılı kararı. 

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 05.11.2010 gün ve E:2010/2406 K:2010/2311 sayılı kararı. 

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 11.09.2008 gün ve E:2008/1797 K:2008/1659 sayılı kararı. 

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 15.09.2010 gün ve E:2010/1940 K:2010/1653 sayılı kararı. 
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Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 14.10.2010 gün ve E:2010/2221 K:2010/1951 sayılı kararı. 

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 04.01.2011 gün ve E:2010/2970 K:2011/3 sayılı kararı. 

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 22.01.2010 gün ve E:2009/1436 K:2010/111 sayılı kararı 

Denizli 1. Vergi Mahkemesinin 16.03.2007 gün ve E:2006/34 K:2007/37 sayılı kararı. 

Ġstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 30.06.2009 gün ve E:2009/1713 K:2009/1760 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 07.01.2014 gün ve E:2013/3484 K:2014/20 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 26.11.2012 gün ve E:2012/1580, K:2012/2903 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 27.12.2012 gün ve E.2012/1991 K:2012/3531 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 11.09.2006 tarih ve E:2006/68 K:2006/1156 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 25.09.2013 gün ve E:2013/1355 K:2013/1980 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 28.03.2011 gün ve E:2010/1946 K:2011/1049 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 27.09.2013 gün ve E:2013/1807 K:2013/2071 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesince 08.11.2013 gün ve E:2013/2926 K:2013/2467 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 19.09.2011 gün ve E:2011/1791 K:2011/3226 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 31.10.2013 gün ve E:2013/796 K:2013/2404 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 16.08.2013 gün ve E:2013/2239 K:2013/1755 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 10.12.2013 gün ve E:2013/2233 K:2013/2830 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 26.10.2011 gün ve E:2011/2107 K:2011/3636 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 23.01.2012 gün ve E:2012/193 K:2013/104 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 19.08.2011 gün ve E:2011/1646 K:2013/3090 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 26.05.2011 gün ve E:2011/461 K:2011/2193 sayıl kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 27.03.2013 gün ve E:2013/374 K:2013/566 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 30.05.2012 gün ve E:2012/229 K:2012/1511 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 31.10.2013 gün ve E:2013/1954 K:2013/2419 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 31.10.2013 gün ve E:2013/795 K:2013/2403 sayılı kararı. 
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Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 28.03.2011 gün ve E:2010/2253 K:2011/983 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 28.10.2011 gün ve E:2011/1048 K:2011/3704 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 27.06.2012 gün ve E:2012/1697 K:2012/1853 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 30.05.2012 gün ve E:2012/1419 K:2012/1394 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 21.09.2010 gün ve E:2010/3532 K:2010/2528 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 27.07.2011 gün ve E:2011/1371 K:2011/2976 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 29.02.2012 gün ve E:2011/1684 K:2012/392 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 06.12.2011 gün ve E:2011/2458 K:2011/4063 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 08.11.2013 gün ve E:2013/2926 K:2013/2467 sayılı kararı 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 25.04.2012 gün ve E:2011/1661 K:2012/899 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 27.09.2013 gün ve E:2013/2225 K:2013/2014 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 10.01.2012 gün ve E:2012/67 K:2012/49 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 19.04.2011 gün ve E:2011/951 K:2011/1478 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi 20.08.2013gün ve E:2013/2259 K:2013/1764 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 25.02.2011 gün ve E:2010/3320 K:2011/500 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 28.11.2013 gün ve E:2013/887 K:2013/2653 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 2009/113 esasına kayıtlı dosyada 16.01.2009 tarihinde 

verilen hasım düzletme kararı 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 24.07.2009 gün ve E:2009/1967 K:2009/3368 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 29.07.2013 gün ve E:2013/2115 K:2013/1740 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 29.07.2013 gün ve 2013/2090 K:2013/1742 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 06.01.2014 gün ve E:2014/22 K:2014/12 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 29.01.2010 gün ve E:2010/391 K:2010/362 sayılı kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 04.07.2011 gün ve E:2011/829 sayılı 

eksikliğin tamamlattırılması kararı. 

Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 07.01.2014 gün ve E:2013/2212 K:2014/19 sayılı kararı. 

Ġstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 29.12.2009 günlü ve E:2008/258, K:2009/3543 sayılı 

kararı. 
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Ġstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 19.10.2009 gün ve E:2009/2692 K:2009/2493 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 4. Vergi Mahkemesinin 17.04.2008 gün ve E:2008/1317 K:2008/1272 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 5. Vergi Mahkemesinin 22.06.2009 gün ve E:2009/1634 K:2009/2108 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 6. Vergi Mahkemesi'nin 17.04.2007 tarih ve E:2006/494, K:2007/1059 sayılı 

kararı. 

Ġstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 23.03.2012 gün ve E:2011/1498 K:2012/744 sayılı kararı. 

Ġstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 20.9.2010 tarih ve E:2008/418, K:2010/634 sayılı kararı. 

Ġstanbul 7. Vergi Mahkemesinin 30.01.2012 gün ve E:2011/2142 K:2012/261 sayılı kararı. 

Ġstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 12.03.2009 gün ve E:2009/6125 K:2012/657 sayılı kararı. 

Ġstanbul 11. Vergi Mahkemesinin 16.7.2010 gün ve E:2010/496; K:2010/2251 sayılı kararı. 

Ġzmir 4. Vergi Mahkemesi'nin 16.12.2009 tarih ve E:2009/1758, K:2009/1887 sayılı kararı. 

Ġzmir 1. Vergi Mahkemesinin 20.04.2010 gün ve 2009/1205 K:2010/508 sayılı kararı. 

Ġzmir 2. Vergi Mahkemesi, 20.12.2011 gün ve E:2011/2036, K:2011/2152 sayılı kararı. 

Kayseri Vergi Mahkemesinin 23.06.2009 gün ve E:2008/1059 K:2009/714 sayılı kararı. 

Konya Vergi Mahkemesinin 04.12.2009 gün ve E:2009/1416, K:2009/1668 sayılı kararı. 

Konya Vergi Mahkemesince verilen 18.06.1999 gün ve E:1999/340 1999/333 sayılı kararı. 

Mersin 2. Vergi Mahkemesinin 28.2.2012 gün ve E:2012/218; K:2012/205 sayılı kararı. 

Mersin 2. Vergi Mahkemesinin 11.11.1996 gün ve E:1996/628 1996/733 sayılı kararı. 

Trabzon Vergi Mahkemesinin 10.06.2009 gün ve 2008/547 K:2009/258 sayılı kararı. 

Trabzon Vergi Mahkemesinin 07.04.2000 gün ve E:2000/189 K:2000/170 sayılı kararı 

Zonguldak Vergi Mahkemesinin 2.3.2010 gün ve E:2010/306, K:2010/263 sayılı kararı. 

 

 

IV. Diğer Kaynaklar 

 

DanıĢtay Dergileri 

FĠDANCI Mehmet Cemil, Ġdari Yargıda Ġlk Ġnceleme ve Görev, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Trabzon, 

2010 

http://www.danistay.gov.tr/ 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/VUK/cilt_4_2577_sayili_kanun.pdf 

(05.12.2013) 

http://www.danistay.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/VUK/cilt_4_2577_sayili_kanun.pdf
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http://www.kamudenetcisi.com/6328-sayili-kamu-denetciligi-kurumu-kanununun-

gerekcesi-ve-komisyon-raporlari/ (20.11.2013) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51053eb8

80bdd7.09425666 (27.01.2013) 

ÖZYÖRÜK Mukbil, Ġdare Hukuku Dersleri, 1973, http://auhf.ankara.edu.tr/auhf-

yayinlari-arsivi/mukbil-ozyoruk/idare-hukuku-dersleri/idare-hukuku-dersleri-bolum-2.pdf 

(19.07.2013) 

Resmi Gazete (www.resmigazete.gov.tr) 

SEVĠM Tufan, Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliği ve Değerlendirilmesi – 

Yeterlilik Etüt Raporu, GKR-2008-XXXIX-6/1 10.01.2008 

Türkiye Adalet Akademisi, Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türkiye Adalet 

Akademisi Yayınları, Yayın No: 9, Ankara, 2011 

UYAP Mevzuat 

http://www.kamudenetcisi.com/6328-sayili-kamu-denetciligi-kurumu-kanununun-gerekcesi-ve-komisyon-raporlari/
http://www.kamudenetcisi.com/6328-sayili-kamu-denetciligi-kurumu-kanununun-gerekcesi-ve-komisyon-raporlari/
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51053eb880bdd7.09425666
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51053eb880bdd7.09425666
http://auhf.ankara.edu.tr/auhf-yayinlari-arsivi/mukbil-ozyoruk/idare-hukuku-dersleri/idare-hukuku-dersleri-bolum-2.pdf
http://auhf.ankara.edu.tr/auhf-yayinlari-arsivi/mukbil-ozyoruk/idare-hukuku-dersleri/idare-hukuku-dersleri-bolum-2.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/
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Eğitim Durumu BaĢlama - Bitirme Yılı Kurum Adı 
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Ediyor 
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Üye Olduğu Bilimsel ve 

Mesleki KuruluĢlar 

 

Katıldığı Proje ve 

Toplantılar 

Ulusal ve Uluslar arası düzeyde yapılan Vergi ve Ġdare Hukuku 

Sempozyum, Seminler ve ÇalıĢtaylar 

Yayınlar: 1- KüreselleĢmenin Temel Türk Vergi Kanunlarına Etkileri- 

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi-Nisan 2010 

2- Takdir Komisyonuna Dayalı Tarhiyatlarla Ġlgili Olarak 6009 

Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemelerdeki Anayasaya Aykırılık 

Sorunu-YaklaĢım- Aralık 2011 (HAKEMLĠ) 

3- Gayrimenkul Sermaye Ġratlarının Beyan Edilememesinin 

Anayasanın EĢitlik ve Mali Güç Ġlkelerine Aykırılığı- Lebib Yalkın 

Mevzuat Dergisi- Mart 2012 

4- Düzeltme (ve ġikâyet) BaĢvurusunun ĠYUK 11. Madde 

BaĢvurusu ile KarĢılıklı Ġncelenmesi: Benzerlikler ve Farklılıklar- Vergi 

Dünyası- Temmuz 2012 

5- Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Vergilendirme 

Ġlkeleri- Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi- Ekim 2012 

6- Vergisel ĠĢlemlerde ĠYUK 11. Maddenin Uygulanabilirliği 

Üzerine- Vergi Dünyası- Temmuz 2013 (HAKEMLĠ) 
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