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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde
idari çözüm yollarına başvurmak mümkün olsa da idari çözüm yoluna başvurmadan doğrudan
doğruya yargısal çözüm yoluna da başvurmak mümkündür.
Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde vergi yargısında görevli ilk derece mahkemeler
vergi mahkemeleri olup, vergi mahkemelerinin kararları bazı durumlarda kesinlik
taşımaktadır. Eğer vergi mahkemesinin kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurmak
mümkün değilse bu kararlar kesinleşmektedir. Ancak istinaf kanun yoluna başvurma yolu
açık ise Bölge İdare Mahkemelerine istinaf yolu ile gidilmektedir. Bölge İdare
Mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz yolu açık değil ise Bölge İdare Mahkemesinin
kararları kesinlik taşımaktadır. Bununla birlikte Danıştay’a temyiz yolu ile gitmek mümkün
ise Danıştay da son mercii olarak görev yapmaktadır.
Vergi yargısı organları vergi mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay
olmakla birlikte mali yargı organları denildiğinde bu yargı organlarına ek olarak Sayıştay’ı da
saymak mümkündür.
Mali yargı ders notu olarak hazırladığım bu notlarda öncelikle Mali Yargı- Vergi
Yargısı kavramları arasındaki farklılıklar açıklandıktan sonra, bu yargı organları ayrıntılı
olarak incelenecektir. Sonrasında yargılama süreci ve yargılama süreci sonunda kanun
yollarının neler olduğu ayrıntılı olarak incelenecektir. Son iki bölümde ise vergi
uyuşmazlıklarının çözümünde idari çözüm yolları ve bu çözüm yollarının yargısal çözüm ile
bağlantısı değerlendirilecektir.
Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN
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YAZAR NOTU
Devletin gelir kaynaklarından biri olan vergiler mükellefler ve idare arasında
uyuşmazlıklara neden olabilmektedir. Uyuşmazlıkların çözümünde idari çözüm yolu yanında
yargısal çözüm yolu da önemli rol oynamaktadır. 6545 sayılı Kanun ile vergi yargı sisteminde
yapılan değişiklikleri ve güncel düzenlemeleri de dikkate alarak yargısal çözüm yolunu ortaya
koyma amacını taşıyan Mali Yargı dersinin öğrencilere faydalı olmasını diliyorum.
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin TAŞKIN
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1. MALİ YARGI – VERGİ YARGISI AYRIMI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.MALİ YARGI-VERGİ YARGISI KAVRAMI
1.2.VERGİLERİN YARGISAL DENETİMİ
1.3.KAMU HARCAMALARININ YARGISAL DENETİMİ
1.4. TÜRKİYE’DE MALİ YARGININ KURULUŞU: MALİ YARGI YERLERİ
1.4.1.VERGİ YARGISI ORGANLARI
1.4.2. KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİNİN DENETİMİNDE
SAYIŞTAY

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Vergi yargısı nedir?

2.

Vergi yargısı kavramı ile mali yargı kavramı arasındaki farklar nelerdir?

3.

Vergi yargısı organları nelerdir?

4.

Mali yargı organları nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Mali Yargı ve Vergi Yargısı
ve
bu
Mali Yargı-Vergi Yargısı kavramlarını
Ayrımı
kavramların
ayrımını
öğrenmek.
Vergi yargısında ve mali
Vergi Yargısı Yerleri-Mali
yargıda
görevli
yargı
Yargı Yerleri
yerlerini öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


Vergi Yargısı



Mali Yargı



Vergi Mahkemesi



Bölge İdare Mahkemesi



Danıştay
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Giriş
Mali yargı kavramı ile vergi yargısı kavramları birbiri yerine kullanılabilen kavramlar
olmasına rağmen sahip oldukları anlamlar itibariyle farklı kavramlardır. Bu farklılık maliye
hukuku ve vergi hukuku arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.
Maliye hukukunun konusunu mali kanunlar yani, devletin ve diğer kamu tüzel
kişilerinin gelir ve giderleri oluştururken, vergi hukukunun konusunu ise, devletin ve diğer
kamu tüzel kişilerinin zora dayanan, gelir elde etme faaliyetlerini düzenleyen kanun, hukuk ve
kuralları oluşturmaktadır. Bu nedenle vergi hukuku maliye hukukunun bir dalını
oluşturmaktadır. Benzer şekilde; vergi yargısı da mali yargının önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır.

6

1.1. Mali Yargı-Vergi Yargısı Kavramı
Üst kavram olarak mali yargı, kamu gelirleri ile kamu giderlerinin de hukuka
uygunluk denetimini içermektedir. Aynı zamanda mali yargı, kamu gelirlerine, kamu
giderlerine, kamu borçlanmasına ve kamu mal yönetimine ilişkin uyuşmazlıkların
çözümlendiği yargı yeridir.
Dar anlamda vergi yargısı, vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde görevli
olan yargı kolu olarak tanımlanırken, geniş anlamda Vergi yargısı ise gelir hukukundan
kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli yargı kolu olarak ifade edilebilmektedir.
Devletin giderleri ile ilgili denetimi ise Sayıştay tarafından yapılmaktadır.
Bu anlamda bir değerlendirme yapıldığında; mali hukukun gider yönüyle ilgili
uyuşmazlıklar Sayıştay tarafından çözümlenirken gelir yönüyle ilgili uyuşmazlıkların
çözümünde ise, vergi yargısı kurumları yani vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve
Danıştay görev yapmaktadır.

1.2. Vergilerin Yargısal Denetimi
Vergi idaresi tarafından yapılan işlemlerde vergi mükellef ve sorumlularının hukuki
durumlarının korunması önem taşımaktadır. Bu aşamada yapılan işlemlerin denetlenmesi
gündeme gelmektedir. Yapılan denetimin bir yönü idari denetim iken diğer yönü yargısal
denetimdir.
Tarihsel süreç içinde yargı kolları ve usulleri farklılık göstermezken kamu
hizmetlerindeki ve devletin görevlerindeki gelişmelerle birlikte devlet ve bireyler arasındaki
uyuşmazlıklar da çeşitlilik göstermiştir. Bu nedenle yargısal alanda anayasa yargısı, idari
yargı vb. alanda bağımsız yargı alanları bulunmaktadır.
Türk vergi hukukunda uyuşmazlıkların çözümü için idari çözüm yolları dışında
düzenlenmiş olan ikinci çözüm yolu yargısal çözümdür. Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde
idari yargıda çözüm esası kabul edilmiştir. Bu çözüm yolunda davalı ve davacı arasındaki
uyuşmazlık ‘çekişme’ yargı organının işlemi ile çözüme ulaştırılmaktadır. Bu çözüm yolu ile
idarenin yargısal denetimi de gerçekleştirilmek suretiyle vergilendirme işlemlerinde kanuna
uygunluk sağlanarak vergilerin kanunilik ilkesi de sağlanmış olmaktadır.
Hukuk devleti olmanın temel unsurları arasında yer alan idarenin her türlü eylem ve
işlemlerinin yargı denetimine tabi olma ilkesinin yani Anayasa’nın 125. maddesinin
uygulanmasıdır.
Anayasa’nın 125. maddesinde; “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı
yolu açıktır” denilerek idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğu
ve idarenin işlem ve eylemlerinden etkilenen kişilerin dava açma haklarının anayasal güvence
altına alındığı görülmektedir.
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İdari yargı alanında yer alan vergi yargısı bu anlamda, idarenin işlem ve eylemlerinin
yargısal denetimini gerçekleştirmedir. Bu anlamda Anayasa’nın 125. maddesi kapsamında
idarenin işlem ve eylemlerinden etkilenen kişiler bu işlemlere karşı dava açma hakkında sahip
olmaktadırlar. Vergilerin yargısal denetimi vergi yargı mercileri (ve sayıştay) tarafından
yapılmaktadır. Sayıştay’ın ise kamu gelirleri konusunda, sınırlı ve dolaylı bir denetim görevi
bulunmaktadır.
Vergi yargılamasıyla, vergi yargısına gelen uyuşmazlıkla ilgili kesin hüküm
verilinceye kazanç geçen süreçte uygulanacak usul, vergi yargısının kuruluşu, işleyişi ile ilgili
kuralların da anlaşılması gerekmektedir.

1.3. Kamu Harcamalarının Yargısal Denetimi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu mali
yönetiminin alt yapısı oluşturulmuştur. Bu kanunla birlikte mali saydamlık ve hesap
verilebilirlik kavramları ön plana çıkmıştır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış
oldukları faaliyetlerin belirlenen amaç ve hedeflere uyumluluğunun sağlanması amacıyla
sonuç odaklı bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu kapsamda 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
ile de kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının denetiminde etkinlik artırılmış ve
denetim ve raporlama fonksiyonları artırılmıştır.
Kamu harcamalarının yargısal anlamda denetimi ise Sayıştay tarafından
yapılmaktadır. Bazen kişilerin açtıkları davalar aracılığı ile adli mahkemelerde de kamu
harcamalarının denetimi yapılmaktadır.

1.4. Türkiye’de Mali Yargının Kuruluşu: Mali Yargı Yerleri
Devletin merkezi ve yerel yönetimlerde bulunan idari makamlarının kamu hukuku
alanında gerçekleştirdiği eylem ve işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların
çözümünde görevli yargı kolu idari yargıdır. İdari yargı içerisinde devletin gerçekleştirmiş
olduğu hukuka aykırı işlemler iptale konu olurken, idari işlem ve eylemlerden zarar
görenlerin zararlarının karşılanması fonksiyonu da yürütülmektedir.
Bu kapsamda idari yargı yerlerini şu şekilde sınıflandırmak mümkündür;
İlk Derece Mahkemeler:

İdare Mahkemesi
Vergi Mahkemesi
Danıştay (DK m. 24’teki davalar)

Yüksek Mahkemeler :

Danıştay

Üst Mahkeme (istinaf) :

Bölge İdare Mahkemesi
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Özel Mahkeme :

Sayıştay

İdari yargı yerleri arasında sayılan vergi yargısı organlarını kısaca şu şekilde
tanımlamak mümkündür. Kamu gelirlerinin ve kamu harcamalarının yargısal denetimi vergi
yargısı organlarını da içeren mali yargı yerleri tarafından yapılmaktadır.
Bu kapsamda mali yargı yerleri;


Vergi mahkemeleri



Bölge idare mahkemesi



Danıştay



Sayıştay

1.4.1. Vergi Yargısı Organları
6 Ocak 1982 tarihinde kabul edilen ve 20 Ocak 1982 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2577 sayılı
İdari yargılama Usulü Kanunu ile idari yargı sisteminde önemli değişiklikler olmuştur.
Osmanlı Devletinde Tanzimat dönemine kadar idari işler ile mali işler ayrı olmayıp,
vergi uyuşmazlıklarının çözümünde kadılık kurumundan yararlanılmıştır. Tanzimat
dönemiyle birlikte mali uyuşmazlıkların çözümünde belirli kurullardan yararlanılmaya
başlanmıştır. (Zimemat Müessesesi, Meclisi Muhasebe-i Maliye) 1856 Islahat Fermanıyla
birlikte yargı kurumlarında değişiklik yapılmıştır. 1868 yılında Şura-i Devlet Nizamnamesi ile
günümüzdeki vergi yargısına uygun olarak ilk teşkilat olarak Fransız Danıştay’ı esas alınarak
Şura-i Devlet (Danıştay) kurulmuştur.1876 Kanuni Esasi ile bireyler ile devlet arasındaki
davalara bakma görevi Danıştay’dan alınmıştır.
1982 öncesi dönemde 1926 yılında 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile ilk kez vergi
uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevli komisyonlar kurulmuşutur.
1982 sonrası dönemde yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay Kanunu ve 2576 sayılı
Kanun ile, 1982 öncesi dönemde bulunan itiraz ve temyiz komisyonları ile gümrük hakem
kurulları kaldırılmış, bunların yerine vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri
kurulmuştur. 2576 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonra vergi uyuşmazlıkları iki
dereceli bir yapıya kavuşmuştur.
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Bu aşamalardan ilki;

-vergi mahkemeleri
-bölge idare mahkemeleri
ikincisi;

-vergi mahkemeleri,
-Danıştay.
Vergi yargılaması kurumlarına ilişkin düzenlemeler;
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi mahkemelerinin Kuruluşu ve
Görevleri Hakkında Kanun ve Danıştay Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yargı düzeni ile ilgili
uygulanacak usule ilişkin kurallar ise İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir.
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’la vergi yargısı alanında da önemli düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Yargı
sisteminde yapılan değişikle vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’dan
oluşan üç dereceli bir yargı sistemine geçilmiştir. Bu değişikle Türk vergi yargısının yapısı ve
istinaf yargılaması ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. (Bu düzenlemelere ilerleyen
ünitelerde yer verilecektir)

1.4.1.1. Vergi Mahkemeleri
Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde ilk derece yargı mercii olan vergi mahkemeleri,
1982 yılında 2576 sayılı kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

1.4.1.2. Bölge İdare Mahkemeleri
Bölge İdare Mahkemeleri, istinaf başvurularını inceleyip karara bağlama, yargı
çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin
karara bağlama ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmakla görevlendirilmiş
mahkemelerdir.

1.4.1.3. Danıştay
Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare
Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.
Anayasa’nın 155. maddesinde tanımlanmış yüksek mahkemelerden biri olan Danıştay,
idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve
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hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca Danıştay Kanunu ile kendisine verilen belli
davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

1.4.2. Kamu Harcamaları Ve Kamu Gelirlerinin Denetiminde
Sayıştay
Anayasal bir kurum olan Sayıştay’ın görevleri Anayasa ‘nın 160. maddesinde
belirtilmiştir.
‘merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin
hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye
mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari
yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları
arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Mahalli idarelerin hesap ve
işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları,
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin
teminatı kanunla düzenlenir.’
Sayıştay Kanunu’nun 3. maddesine göre Sayıştay; bu kanun ve diğer kanunlarla
verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel ve kurumsal
bağımsızlığı olan bir kurumdur.
Sayıştay’ın kamu gelirleri konusundaki görevleri sınırlı olmakla birlikte genel olarak
kamu harcama hukuku ile ilgili denetim görevini yerine getirmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde mali yargı, vergi yargısı kavramlarını bu kavramların birbirinden
farklarını, mali yargı ve vergi yargısı yerlerinde görevli mahkemeleri özet olarak öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi mali yargı organlarından değildir?
a)Sayıştay
b) Danıştay
c) Yargıtay
d) Vergi Mahkemesi
e) Bölge İdare Mahkemesi
2- Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının çözümünde ilk derece yetkili
mahkemedir?
a)Danıştay
b) İdare Mahkemesi,
c) Vergi Mahkemesi
d) Yargıtay
e) Sulh Hukuk Mahkemesi.
3- Kamu harcamalarının denetimi hangi yargı organı tarafından yapılır?
a)Yargıtay
b) Danıştay
c) Sayıştay
d) Vergi Mahkemesi
e) İdare Mahkemesi.
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4- Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek görevi kime aittir?
a)Sayıştay
b) Yargıtay
c) Asliye Hukuk Hakimliği
d) Vergi Mahkemesi
e) İdare Mahkemesi
5- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi,
danışma ve inceleme mercii neresidir?
a)Yargıtay
b) Danıştay
c) Sayıştay
d) Vergi Mahkemesi
e) İdare Mahkemesi.
Cevaplar: 1- c, 2-c, 3-c, 4-a, 5-b.
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2. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. GENEL OLARAK YARGI SİSTEMİ
2.2. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
2.2.1. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN OLUŞUMU:
2.2.2.BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ:
2.2.3. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANININ GÖREVLERİ:
2.2.4.BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU:
2.2.5.DAİRELERİN GÖREVLERİ:
2.2.6. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI, DAİRE BAŞKANLARI VE
ÜYELERİN NİTELİKLERİ VE ATANMALARI:
2.2.7.TOPLANTI VE KARAR:
2.2.8. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU:
2.2.9. MÜDÜRLÜKLER:
2.2.10. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLARININ GÖREVLERİ:
2.2.10.1. MAHKEME BAŞKANLARININ GÖREVLERİ:
2.2.10.2. ÜYELERİN GÖREVLERİ:
2.3. VERGİ MAHKEMELERİ
2.3.1. VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU
2.3.2. VERGİ MAHKEMELERİNİN OLUŞUMU
2.3.3. VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ
2.3.4. TEK HAKİMLE ÇÖZÜMLENECEK DAVALAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Vergi mahkemelerinin görevleri nelerdir?

2.

Vergi mahkemelerinin kararlarının sonuçları nelerdir?

3.

Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri nelerdir?

4.

Bölge İdare Mahkemelerinin kararlarının sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bölge İdare Mahkemeleri

Bölge İdare Mahkemelerinin
yapısını, görev ve yetkilerini
öğrenmek.

Vergi Mahkemeleri

Vergi Mahkemelerinin
yapısını, görev ve yetkilerini
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Vergi Mahkemeleri



Bölge İdare Mahkemeleri
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Giriş
Vergi yargı sistemi içinde yer alan vergi mahkemeleri vergi uyuşmazlıklarının
çözümünde görevli ilk derece mahkemelerdendir. İdari çözüm yoluna gitmeyen ya da gitmek
istemeyen vergi yükümlüleri uyuşmazlıkların çözümünde vergi mahkemelerinde dava
açabilmektedir. Bölge İdare Mahkemeleri ise istinaf mahkemesi olarak görev yapmaktadır.
Vergi Mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf yolu açık ise Bölge İdare Mahkemesine istinaf
yoluyla başvurulmaktadır.
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2.1. Genel Olarak Yargı Sistemi
Anayasa’nın üçüncü bölümünü yargı bölümü oluşturmakta olup, yargı yetkisi Türk
Milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılmaktadır. (anayasa m.9)
Yargılama devlet adına yargılama hizmetini sunan hukuki ve maddi bir organizasyon
olan mahkemeler tarafından yapılmaktadır. Geniş anlamda yargı, yargı teşkilatını ve yargı
organı tarafından yapılan tüm işleri kapsarken, bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından
soyut hukuk kurallarının çeşitli yargılama usulleriyle somut olaylara uygulanması ise dar
anlamda yargı olarak tanımlanabilmektedir.
Türk yargı sisteminde yargı görevini yerine getiren mahkemeleri çeşitli şekillerde
sınıflandırmak mümkündür.
1-

Yargı sistemi içerisindeki mahkemeler bakımından

–
ilk derece mahkemeleri ( örn. vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri, hukuk
mahkemeleri, ceza mahkemeleri vs. )
–

yüksek mahkemeler (örn. Yargıtay, Danıştay)

–

ilk derece aynı zamanda yüksek mahkeme (örneğin. Danıştay)

2- Görmeyi üstlenmiş oldukları uyuşmazlığın niteliği bakımından
- genel mahkemeler ( örn. asliye hukuk mahkemeleri, idare mahkemeleri vs.)
- özel mahkemeler (ihtisas mahkemeleri)
3- Kuruluş ve çalışma biçimleri bakımından
- Tek hakimli mahkemeler (dava konusu işlemin tutarı kanunda belirli sınırın
altında kalan mahkemeler. Örn. idare ve vergi mahkemeleri)
- Çok hakimli mahkemeler (birden çok hakimin görev yaptığı mahkemeler)
Türk yargı sistemini anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı, uyuşmazlık yargısı, seçim
yargısı olarak kollara ayırmak mümkün olup, bu kolların her biri birbirinden bağımsızdır.
Vergi yargısı ise idari yargı sistemi içinde yer almaktadır. İdari yargının görev alanının
belirlenmesinde ise kamu gücü, kamu hizmeti ve karma ölçütler kullanılmaktadır. İdari yargı
alanında idarenin kamu gücünü kullanarak yürüttüğü hizmetler ve kamu hizmeti görmek için
yaptığı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar çözümlenmektedir.
İdari yargı sisteminde yer alan mahkemeleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.
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1- ilk derece mahkemeleri


idare mahkemesi



vergi mahkemesi



Danıştay (m. 24 davaları)

2- yüksek mahkeme


Danıştay

3- üst mahkeme- istinaf


bölge idare mahkemesi

4- özel mahkeme


Sayıştay

İdari yargı alanında idari dava türleri iptal ve tam yargı davalarıdır. İptal davaları,
idarenin işlem ve eylemlerinin yetki, sebep, şekil, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı
olması durumunda iptali için menfaati ihlal edilenler tarafından idare mahkemelerinde açılan
davalardır. Bu davalarda iptal edilen işlemler geçmişe yönelik hüküm ve sonuçlarıyla birlikte
ortadan kalkmaktadır. Tam yargı davaları ise, idarenin işlem ve eylemlerinden zarar
görenlerin zararlarının tazmini için açılan davalardır. Vergi davalarının hukuki niteliği ise
tartışmalı olup, iptal davası olduğunu ileri sürenler yanında tam yargı davası olduğunu ileri
sürenler de bulunmaktadır.
Vergi Davalarında Görevli Mahkemeler:
İlk derece mahkemeleri


Vergi Mahkemeleri



Danıştay
Üst mahkemeler



Bölge İdare Mahkemeleri



Danıştay
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2.2. Bölge İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemeleri
Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri 2576 Sayılı Kanunla verilen
görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız mahkemelerdir.(m.1) Bölge
idare mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi gözönünde tutularak Adalet
Bakanlığı’nca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur. (m.2-1) Bölge idare mahkemelerinin
kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri, Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınır. (m.
2-2) Bu mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine, aynı
bakanlıkların görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nca karar verilir.(m.2-3)

2.2.1. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu (M.3)
Bölge idare mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare
mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur. Bölge idare mahkemelerinde biri
idare diğeri vergi olmak üzere en az iki daire bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı,
Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca artırılıp
azaltılabilir. Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bölge idare mahkemesi
başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca atama yapılır.

2.2.2. Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri (M.3/A)
Bölge idare mahkemelerinin görevleri şunlardır:
a) İstinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak.
b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki
uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak.
c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

2.2.3. Bölge İdare Mahkemesi Başkanının Görevleri (M.3/B)
Bölge idare mahkemesi başkanının görevleri şunlardır:
a) Mahkemeyi temsil etmek.
b) Bölge idare mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık
etmek, alınan kararları yürütmek.
c) Bölge idare mahkemesi dairelerinden birine başkanlık etmek.
d) Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun
göreceği önlemleri almak.
e) Bölge idare mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek.
25

f) Bölge idare mahkemesi memurlarını denetlemek.
g) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın
giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak.
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.”

2.2.4. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu (M.3/C)
Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu, bölge idare mahkemesi başkanı ile daire
başkanlarından oluşur. Bölge idare mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerde kurula daire
başkanlarından en kıdemli olan başkanlık eder. Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin
en kıdemli üyesi kurula katılır.
Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri:
a) Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisaslaşmayı sağlamak
amacıyla, bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü belirlemek, daireler
arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak.
b) Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleriyle toplanamadığı hâllerde
ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirmek.
c) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki
kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki
kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare
mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya
uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi
hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay Başkanlığına iletmek.
d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanlar Kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği hâlinde
başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

2.2.5. Dairelerin Görevleri (M.3/D)
Bölge idare mahkemesi dairelerinin görevleri şunlardır:
a) İlk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan nihai kararlara karşı
yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamak.
b) İlk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen
kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak.
c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki
uyuşmazlıklarını çözmek.
26

d) Yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkemesinin bir davaya bakmasına
fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt
edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri
hâllerde; o davanın bölge idare mahkemesi yargı çevresi içinde bulunan başka bir mahkemeye
nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek.
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.”

2.2.6. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanları Ve Üyelerin
Nitelikleri Ve Atanmaları (M.3/E)
Bölge idare mahkemesi başkanı ve daire başkanları birinci sınıf olup birinci sınıfa
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş; daire üyeleri ise en az birinci sınıfa ayrılmış olup
birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları
arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. Danıştay daire başkanı ve üyeleri,
istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bölge idare mahkemesi başkanlığına
veya daire başkanlıklarına dört yıllığına atanabilirler. Başka bir bölge idare mahkemesine
yapılacak atamalarda da aynı usul uygulanır.
Bu şekilde atananların; Danıştay üyeliği sıfatı, kadrosu, aylık ve ödeneği ile her türlü
özlük hakları korunur; aylık ve ödenekleri ile her türlü mali ve sosyal haklarının Danıştay
bütçesinden ödenmesine devam olunur; disiplin ve ceza soruşturma ve kovuşturmaları
Danıştay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir; bu görevde geçirdikleri süre Danıştay
üyeliğinde geçmiş sayılır. Bu kişiler; Danıştay üyeleri tarafından Danıştayda yapılan iş ve
işlemlere katılamazlar; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimleri hariç
Danıştaydaki seçimlerde aday olamaz ve oy kullanamazlar; istekleri üzerine Danıştaydaki
görevlerine geri dönerler.

2.2.7. Toplantı Ve Karar (M.3/F)
“Toplantı ve karar:
1. Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır. Görüşmeler gizli yapılır,
kararlar çoğunlukla verilir.
2. Hukuki veya fiili nedenlerle bir daire toplanamazsa, başkanlar kurulunun kararıyla
diğer dairelerden; bu da mümkün olmazsa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca diğer
bölge idare mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik tamamlanır.
3. Daire başkanının hukuki veya fiili nedenlerle bulunamaması hâlinde dairenin en
kıdemli üyesi daireye başkanlık yapar.”
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2.2.8. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu (M.3/G)
Her bölge idare mahkemesinde bir bölge idare mahkemesi adalet komisyonu bulunur.
Komisyon, bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca daire başkanları arasından belirlenen iki asıl üyeden oluşur. Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından iki yedek üye belirler. Başkanın
yokluğunda asıl üye olan kıdemli daire başkanı, asıl üyelerin yokluğunda ise kıdemine göre
yedek üyeler komisyona katılır. Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir.

2.2.9. Müdürlükler (M.3/H)
Bölge idare mahkemesi başkanlığında, dairelerinde ve adalet komisyonunda yeterli
sayıda yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler
kurulur. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur.

2.2.10. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlarının Görevleri:
2.2.10.1. Mahkeme Başkanlarının Görevleri (M.10)
Mahkeme başkanları;
- Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını
verirler. Mahkemelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını,
mahkeme işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar,
- Her takvim yılı sonunda, mahkemelerindeki işlerin durumu ve bunların
yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri hakkında bölge idare mahkemesi başkanlığına bir
rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.
- Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.

2.2.10.2. Üyelerin Görevleri(M.11)
Üyeler, bulundukları mahkemelerde başkanlar tarafından kendilerine verilen dosyaları
geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli açıklamaları yaparlar, düşünce ve
görüşlerini bildirirler, oylarını verirler, kararları yazarlar ve mahkeme ile ilgili olmak
üzere kendilerine başkan tarafından verilen diğer işleri görürler.
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2.3. Vergi Mahkemeleri
2.3.1. Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu (M.2-4)
Vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi gözönünde tutularak
Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur. Vergi mahkemelerinin kuruluş
ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük Bakanlığının
(Gümrük Müsteşarlığı) görüşleri alınır. Bu mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı
çevrelerinin değiştirilmesine, aynı bakanlıkların görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığının
önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesinin faaliyet gösterdiği
hâllerde, özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması
amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, mahkemeler arasındaki iş
bölümü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî
Gazete’de yayımlanır. Mahkemeler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.

2.3.2. Vergi Mahkemelerinin Oluşumu (M.6)
Vergi mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurulları,
başkan ile iki üyeden oluşur. Başkanın yokluğunda kıdemli üye başkana vekillik eder.

2.3.3. Vergi Mahkemelerinin Görevleri (M.6)
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 ilişkin davaları,
b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,
c) Diğer kanunlarla verilen işleri, çözümler.

2.3.4. Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar (M.7)
Uyuşmazlık miktarı yirmibeşbin Türk Lirasını aşmayan;
a) Konusu belli parayı içeren idarî işlemlere karşı açılan iptal davaları,
b) Tam yargı davaları,
İdare mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir.
2. 6. maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklanan toplam
değeri yirmibeşbin Türk Lirasını aşmayan davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri
tarafından çözümlenir. (1)
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3. Bu tür davaların hakimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge
sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir.

2018 yılı için Dava açma Sınırları
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 1. Maddesine göre; tek hakimle çözümlenecek
davalara ilişkin olarak kanunun 7. Maddesinde belirtilen parasal sınır (25.000 Türk Lirasını),
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl
için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca Maliye
Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle
uygulanır. Bu sınır 2018 yılı için % 14,47 olarak belirlenmiş yeniden değerleme oranında
arttırılarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Dava Türleri

Üst Sınır (TL)

İstinaf veya
Temyiz

Tek Hakimle Bakılacak Vergi Davalarında Üst Sınır

36.000.-TL'ye
Kadar

İstinaf Açık

Heyetle Bakılacak Vergi Davalarında Alt Sınır

36.000.-TL'nin
Üstü

İstinaf Açık

Tek Hakimle Bakılacak Vergi Davalarında Kesinlik
Sınırı

5.000

İstinaf Yok

İstinaf Mahkemelerinde Vergi Ceza Üst Sınırı

117.000

Temyiz Yok

Temyiz Vergi Ceza Davalarında Alt Sınır

117000.-TL'nin
Üstü

Temyiz Var
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vergi yargı sistemi içinde yer alan vergi mahkemeleri ile bölge idare
mahkemelerinin yapısını, görevlerini ve yetkilerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Vergi mahkemeleri hangi yargı kolu içinde yer almaktadır?
a)Adli yargı
b) İdari yargı
c) Askeri yargı
d) Ceza yargısı
e) hepsi.
2- Vergi mahkemeleri kimlerden oluşur?
a)sadece başkan
b) iki başkan ve yeteri kadar üye
c) sadece üyeler
d) birer başkan ve yeteri kadar üye
e) bir başkan ve iki üye.
3- Bölge İdare Mahkemelerinin her bir daire kaç kişiyle toplanıp, nasıl karar alır?
a)bir başkan ve yeteri kadar üye, oy birliği
b) bir başkan ve bir üye, çoğunlukla
c) bir başkan ve iki üye; çoğunluk
d) bir başkan ve üç üye, oybirliği
e) bir başkan ve dört üye; oybirliği,
4-Vergi davalarında görevli ilk derece mahkeme neresidir?
a)idare mahkemesi
b) vergi mahkemesi
c) ceza mahkemesi
d) bölge idare mahkemesi
e) Danıştay.
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5- Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemesi Başkanının görevlerinden
değildir?
a) Mahkemeyi temsil etmek
b) Bölge idare mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık
etmek, alınan kararları yürütmek
c) Bölge idare mahkemesi dairelerinden birine başkanlık etmek
d) İstinaf başvurularını incelemek
e) Bölge idare mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek.
Cevaplar:
1-b, 2- d, 3- c, 4-b, 5-d.
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3. DANIŞTAY
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.GENEL OLARAK DANIŞTAY
3.2.DANIŞTAY MESLEK MENSUPLARI
3.3. DANIŞTAY’IN KARAR ORGANLARI
3.4.GENEL SEKRETERLİK
3.5.DAİRELER
3.5.1.BAŞKAN VE ÜYELERİN DAİRELERE AYRILMALARI
3.6.DANIŞTAY GENEL KURULU
3.7.İDARİ İŞLER KURULU
3.8. İDARİ VE VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULLARI
3.9. İÇTİHADLARI BİRLEŞTİRME KURULU
3.10. BAŞKANLAR KURULU
3.11.BAŞKANLIK KURULU
3.11.1.BAŞKANLIK KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMLERİ
3.12.YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
3.13. DİSİPLİN KURULU
3.14. DANIŞTAY'IN, DAİRE VE KURULLARIN GÖREVLERİ
3.14.1.DANIŞTAYIN GÖREVLERİ
3.14.1.1.İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY'DA GÖRÜLECEK
DAVALAR
3.14.1.2. TEMYİZ YOLUYLA DANIŞTAY'DA GÖRÜLECEK DAVALAR
3.14.1.3.İDARİ UYUŞMAZLIK VE DAVALARDA GÖREV
3.14.2. DAVA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
3.14.2.1. AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR
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3.14.3. İDARİ VE VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULLARININ GÖREVLERİ
3.14.3.1.İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU;
3.14.3.2. VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU;
3.14.4. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULUNUN GÖREVLERİ
3.14.4.1.İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMEYE YETKİLİ OLANLAR
3.14.5. İDARİ İŞLERDE GÖREV
3.14.6. BİRİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
3.14.7.DANIŞTAY GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
3.14.8.İDARİ İŞLER KURULUNUN GÖREVLERİ
3.14.9. BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ
3.14.10. BAŞKANLIK KURULUNUN GÖREVLERİ
3.14.11.YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
3.14.12. DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
3.14.13. DANIŞTAY BAŞKANININ GÖREVLERİ
3.14.14.DANIŞTAY BAŞKANVEKİLLERİNİN GÖREVLERİ
3.14.15.DAİRE BAŞKANLARININGÖREVLERİ
3.14.16. ÜYELERİN GÖREVLERİ
3.14.17.GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
3.14.18. DANIŞTAY BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ
3.14.19.SAVCILARIN GÖREVLERİ
3.14.20.TETKİK HAKİMLERİNİN GÖREVLERİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Danıştay’ın görevleri nelerdir?

2.

Danıştay organları nelerdir?

39

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Danıştay

Vergi Yargı sistemi içinde
danıştayın yapısını
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Danıştayın görevlerini
öğrenmek.
Danıştayın karar organlarını
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


Danıştay



Karar organları



Danıştay daireleri
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3.1.Genel Olarak Danıştay
Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare
Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. (Danıştay Kanunu (DK m.1)Danıştay Fransız
Danıştay’ından örnek alınarak ilk olarak 1868 yılında kurulmuştur. Son olarak 06.01.1982
tarihli ve 2575 sayılı kanunla düzenlenmiştir.
Anayasa’nın 155. Maddesinde tanımlanan yüksek mahkemelerden biri olan Danıştay,
idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve
hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar. Danıştay, davaları görmek, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, idari uyuşmazlıkları
çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

3.2. Danıştay Meslek Mensupları (M.3)


Danıştay Başkanı,



Danıştay Başsavcısı,



Danıştay Başkanvekili,



Daire Başkanları ile üyelerdir.

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler yüksek
mahkeme hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine
sağladığı teminat altında görev yaparlar.

3.3. Danıştay’ın Karar Organları (M.5)
Danıştay’ın karar organları şunlardır:
a) Daireler,
b) Danıştay Genel Kurulu,
c) İdari İşler Kurulu,
d) İdari Dava Daireleri Kurulu,
e) Vergi Dava Daireleri Kurulu,
f) İçtihatları Birleştirme Kurulu,
g) Başkanlar Kurulu,
h) Başkanlık Kurulu,
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ı) Yüksek Disiplin Kurulu,
i) Disiplin Kurulu,

3.4. Genel Sekreterlik (M.6)
Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar.
Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay tetkik hakimlerinden veya savcılarından en çok ikisi genel
sekreter yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Genel Sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar
savcı, tetkik hakimi ve memur verilir.

3.5. Daireler (M.13)
Danıştay; dokuzu dava, biri idari daire olmak üzere on daireden oluşur.
Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve dört üyenin
katılmasıyla toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye sayısının yeterli olması halinde birden
fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en
kıdemli üye başkanlık eder. Müzakereler gizli yapılır.
Dairelerde yeteri kadar tetkik hakimi bulunur.
Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında bir kalem bulunur.
Kalem, yazı ve tebliğ işlerini yürütür.

3.5.1. Başkan Ve Üyelerin Dairelere Ayrılmaları (M.14)
Daire başkanları belirli bir dairenin başkanı olarak seçilirler.
Üyeler, Başkanlar Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göre,
daireleri aynı usulle değiştirilebilir.
Dairelerde vukubulacak noksanlıklar, diğer dairelerden üye alınmak suretiyle
tamamlanır.Bu üyeler Başkanlar Kurulunun kararı ile önceden tespit edilir.

3.6. Danıştay Genel Kurulu (M.15)
Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları
ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur. Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı
Başkan ve üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda
eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlanmış sayılır. Genel Kurulun toplantı
yeter sayısına ilişkin özel hükümler saklıdır.
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3.7. İdari İşler Kurulu (M.16)
İdari İşler Kurulu, idari daire başkanı ile her takvim yılı başında Başkanlık Kurulunca
idari daireden seçilecek iki üye ve her dava dairesi başkan veya üyeleri arasından seçilecek bir
üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık
Kurulunca otuz gün içinde seçim yapılır. Bu Kurula Danıştay Başkanı veya
başkanvekillerinden biri başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı dokuzdur.
Memurların yargılanması ile ilgili işlerin görüşülmesinde, incelenmekte olan kararı veren
daire başkan ve üyeleri toplantıya katılamazlar. Bu toplantılarda toplanma ve görüşme yeter
sayısı yedidir. 5. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 6. İdari İşler Kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve memur
verilir.

3.8. İdari Ve Vergi Dava Daireleri Kurulları (M.17)
İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları ile her idari dava
dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen iki asıl ve iki yedek
üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu ise vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi dava
dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek
üyeden oluşur. İki yıllık süre sonunda Başkanlık Kurulunca, her iki kuruldaki üyelerin yarısı
iki yıl süreyle yeniden görevlendirilirken, diğer yarısı kurullarda daha önce
görevlendirilmeyen üyeler arasından yenilenir. Kurullarda görevlendirilen asıl üyeler, üst üste
en fazla iki dönem görevlendirilebilir. Asıl üyenin görevini geçici olarak yerine getirememesi
durumunda ilgili daireden, zorunlu hallerde diğer dairelerden görevlendirilen yedek üye kurul
toplantılarına katılır. Kurulların asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması hâlinde
Başkanlık Kurulu tarafından yedi gün içinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.
Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların
yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. Toplantı ve görüşme yeter
sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için on beş, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise on birdir.
İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri
kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde ve iki dava dairesinin birlikte yapacağı
toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara katılmış olanlar idari ve
vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda
olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz.
Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi
verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü bulunur.
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3.9. İçtihadları Birleştirme Kurulu (M.18)
İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, dava
daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur. Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzbirdir.
Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz. Esas
hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, bu
toplantıda karar yetersayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu ile
verilir. Kurulun diğer kararları oyçokluğu ile verilir. İçtihatları Birleştirme Kurulu’na yeteri
kadar tetkik hakimi ve memur verilir.

3.10. Başkanlar Kurulu (M.19)
Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanı’nın başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve
daire başkanlarından oluşur. Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en kıdemli
üyesi katılır. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf
çoğunluğu sağlamış sayılır.

3.11. Başkanlık Kurulu (M.19/A)
Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanının başkanlığında, üçü daire başkanı üçü Danıştay
üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek
üyeden oluşur.
11.1.BAŞKANLIK KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMLERİ (m.19/b)
Başkanlık Kurulu’na seçilecek asıl ve yedek üyeler Danıştay Genel Kurulu’nca seçilir.
Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez. Başkanlık Kurulu,
üye tamsayısı ile toplanır. Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması hâlinde, noksanlık
yedeği ile tamamlanır. Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda Kurul
toplantılarına katılamazlar. Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy
pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması da mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter
sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile
adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. Seçimler 10 uncu madde hükümleri
gereğince yapılır.
Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden
yeniden seçilemezler. Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin seçim
süresi dolmadan bu sıfatları değiştiğinde Kurul üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. Başkanlık
Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde on beş gün içinde boşalan üyelik
için seçim yapılır ve seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.
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3.12. Yüksek Disiplin Kurulu (M.20)
Yüksek Disiplin Kurulu, Danıştay Başkanının Başkanlığında her takvim yılı başında,
Danıştay Genel Kurulunca her daireden seçilecek birer üye ile ikisi dava daireleri ve biri de
idari daireler başkanları arasından seçilecek üç daire başkanından kurulur. Danıştay
Başsavcısı Kurulun tabii üyesidir.
Kurula iki daire başkanı ve beş üye yedek olarak seçilir. Kurul üye tam sayısı ile
toplanır ve üçte iki oyçokluğu ile karar verir.
Kurul üyeliklerinde boşalma halinde,
boşalan yer için en çok on gün içinde Genel Kurulca birinci fıkradaki esaslara göre yeniden
seçim yapılır. Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür.

3.13. Disiplin Kurulu (M.21)
Disiplin Kurulu, Genel Kurul’un her takvim yılı başında seçeceği bir daire başkanıyla
bir üyeden ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hakimi ile bir Danıştay savcısından oluşur.
Aynı şekilde birer yedek seçilir. Genel Sekreter Kurulun tabii üyesidir. Daire Başkanı Kurula
Başkanlık eder. Kurul oyçokluğu ile karar verir.

3.14. Danıştay'ın, Daire Ve Kurulların Görevleri
3.14.1. Danıştayın Görevleri (M.23)
Danıştay:
İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini
inceler ve karara bağlar. Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının
uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların
denetimini yapmakla sınırlıdır.
Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini
bildirir
Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

3.14.1.1. İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalar
(M.24)
1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:
a) Cumhurbaşkanı kararlarına,
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b) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici
işlemlere,
c) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,
d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine
uygulanan eylem ve işlemlere, (1)
e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili
Danıştay Başkanlığı işlemlerine,
Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.
2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık
sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.

3.14.1.2. Temyiz Yoluyla Danıştay'da Görülecek Davalar (M.25)
İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da temyiz
yoluyla incelenir ve karara bağlanır.

3.14.1.3. İdari Uyuşmazlık Ve Davalarda Görev (M.26)
İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı,
Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu daireler ile idari ve vergi dava daireleri
kurullarında incelenir ve karara bağlanır. Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk
doğması hâlinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri veya idari dairelerden birinin veya
birkaçının görev alanını değiştirerek bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava dairesi veya
idari daire olarak görevlendirebilir. Görevlendirilen dairedeki dosyaların vergi ve idari
uyuşmazlıklara ilişkin görev ayrımı gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği,
görevlendirilen daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin verileceği hususları
Başkanlık Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımını
izleyen ay başından itibaren uygulanır. Daire Başkanı ve üyeleri, dairenin görevlendirildiği
işlere bakan dava dairesi genel kuruluna katılır.
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3.14.2. Dava Dairelerinin Görevleri (M.27)
Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu daireler vergi dava
dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar. İdari dava daireleri ile
vergi dava daireleri kendi aralarında işbölümü esasına göre çalışır. Özel kanunlarda başkaca
hüküm bulunmadığı takdirde dava daireleri arasındaki iş bölümü aşağıdaki esaslar uyarınca
Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir.
1. İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar yönünden, daireler arasındaki
işbölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.
2. Tam yargı davaları yönünden işbölümü;
a) Zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre,
b) Zarar idari eylemden kaynaklanmışsa hizmetin niteliğine göre, belirlenir.
3. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlere ilişkin davalarda vergi dava daireleri
arasındaki işbölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.
4. Temyiz incelemesi yapmakla görevli daire, aynı konuda ilk derece mahkemesi
olarak Danıştayda görülecek davalara bakmak ve olağanüstü kanun yolları incelemelerini de
yapmakla görevlidir.
5. İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı
davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince
yapılır.
6. Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı
davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince
yapılır.
7. İşbölümünde idari ve vergi dava dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu
belirlenmemiş davalara bakmak üzere birer idari ve vergi dava dairesi görevlendirilir.
8. İşbölümünde aynı mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların birden fazla dairede
çözümlenmesi konusunda farklı esaslar belirlenebilir.
Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda
artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı
başında ikinci fıkrada belirlenen usule göre bir kısım işler başka daireye verilebilir.

3.14.2.1. Amme Alacaklarına İlişkin Davalar (M.35)
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar,
alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava daireleri tarafından çözümlenir.
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Yeni vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü
Bir vergiyi kaldıran ve yerine aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi koyan
kanunlandan doğan uyuşmazlıklar, önceki vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle
görevli dairece çözümlenir.

3.14.3. İdari Ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının Görevleri (M.38)
3.14.3.1. İdari Dava Daireleri Kurulu
İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararları ile idari dava dairelerinden ilk derece
mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceler.

3.14.3.2. Vergi Dava Daireleri Kurulu
Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararları ile Vergi dava dairelerinden ilk derece
mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceler.

3.14.4. İçtihatları Birleştirme Kurulunun Görevleri (M.39)
İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri
kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya
uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü
takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi
inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.

3.14.4.1. İçtihatların Birleştirilmesini İstemeye Yetkili Olanlar (M.40)
İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay
Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları veya Başsavcı
tarafından istenebilir. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay
Başkanlığına başvurabilirler. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi
hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de
yayımlanır. Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak
zorundadır.

3.14.5. İdari İşlerde Görev (M.41)
İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari İşler
Kurulunda görülür.
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3.14.6. Birinci Dairenin Görevleri
a)
b)
istekleri,

c) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,
e) Kanunlarında Danıştay'dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin

c)
g) 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından
çıkan uyuşmazlıkları,
d)
h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya
veya itiraz yoluyla Danıştay'a verilen işleri,
e)
f)
teklifleri,

ı) Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan işleri,
j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak

g)
k) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat
uyarınca görülecek işleri,
İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.

3.14.7. Danıştay Genel Kurulunun Görevleri (M.45)
Danıştay Genel Kurulu, bu Kanunla ve diğer kanunlarla bu Kurula verilen seçim
görevleri ile diğer görevleri yapar ve bu Kanunda öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri kabul
eder.

3.14.8. İdari İşler Kurulunun Görevleri (M.46)
- Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini
- Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işleri,
- Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını,
- Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Danıştay
Başkanının havale edeceği işleri,
- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre ilgili dairece
birinci derecede verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu muhakeme
kararlarını ise itiraz üzerine inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.
Danıştay'ın ilgili dairesi Kurulun bozma kararlarına uymak zorundadır.
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3.14.9. Başkanlar Kurulunun Görevleri (M.52)
Başkanlar Kurulunun görevleri;
- Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak
- Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve
yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini yapmak
- Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri görüşmek ve
karara bağlamak
Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanının davetiyle toplanır. Başkanlar kurulunun
kararları kesin olup bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz.

3.14.10. Başkanlık Kurulunun Görevleri (M.52/A)
Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır:
- Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak
belirlemek.
- Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek.
- Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri
belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek.
- Daireler arasında iş bölümünü belirlemek.
- Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek veya bu
işleri yapmak.
- Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Başkanlık Kurulunun kararlarına karşı ilgililerce Başkanlar Kuruluna yedi gün içinde
itiraz edilebilir. Başkanlar Kurulu, Başkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği gibi
değiştirerek de onaylayabilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine
başka bir yargı merciine başvurulamaz.

3.14.11. Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri (M.53)
Yüksek Disiplin Kurulu, bu Kanun hükümleri dairesinde Danıştay Başkanı, Başsavcı,
başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına ve
disiplin cezası uygulanmasına karar verir ve bu Kanunla görevli kılındığı diğer işleri görür.
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3.14.12. Disiplin Kurulunun Görevleri (M.54)
Disiplin Kurulu:
- Danıştay memurları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu görevlerini yapar.
- Danıştay memurları hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu Muvakkatı
hükümlerine göre birinci derecede karar verir.
- Danıştay memurları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 226 ncı
maddesinin (B) bendinde yazılı görüşme ve danışma kurulu görevini yapar.

3.14.13. Danıştay Başkanının Görevleri (M.55)
Danıştay Başkanı, Danıştay’ın genel işleyişinden sorumludur. Kuruluşun düzenli
çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare
ederek lüzumlu idari tedbirleri alır. Ayrıca, Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu ile
İçtihatları Birleştirme Kurulu’na, İdari İşler Kuruluna, idari ve vergi dava daireleri
kurullarına, Yüksek Disiplin Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve Başkanlık Kuruluna başkanlık
eder.

3.14.14. Danıştay Başkanvekillerinin Görevleri (M.56)
Danıştay Başkanına ait görevlerden Danıştay Başkanı tarafından verilenleri yaparlar.
Danıştay Başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik ederler. Danıştay
Başkanının katılmadığı kurullara başkanlık ederler.

3.14.15. Daire Başkanlarınıngörevleri (M.57)
Daire başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli
çalışmalarını, daire işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini ve tetkik hakimleri ile diğer
memurların yetişmelerini sağlarlar. Görüşmeleri idare ederler, dahil bulundukları kurulların
toplantılarına katılarak düşüncelerini bildirirler ve oylarını verirler.
Daire başkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu ve bunların
yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verirler ve
alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.

3.14.16. Üyelerin Görevleri (M.58)
Üyeler, bulundukları dairelerde başkanlar veya dahil bulundukları kurullarda kurul
başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli daire
veya kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, kararları yazarlar, dairelerin ve üyesi
bulundukları kurulların toplantılarına katılırlar, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını
verirler ve daire ile ilgili olmak üzere verilen diğer işleri görürler.
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3.14.17. Genel Sekreterin Görevleri (M.59)
Genel Sekreter bu Kanunun görevli kıldığı işler ile Danıştay Başkanının vereceği idare
ve yazı işlerini yürütür. Dairelere ve Başsavcılığa bağlı olanlar dışındaki müdürlükler ve
diğer idari birimler Genel Sekreterin yönetim ve denetimi altında bulunur.

3.14.18. Danıştay Başsavcısının Görevleri (M.60)
Başsavcı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da görülen dava dosyalarını, esas
hakkındaki düşüncelerini bildirmek üzere, uygun göreceği görev ayırımına göre savcılara
havale eder. Düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savcılar ile Başsavcılıkta görevli diğer
memurların devamlarını ve intizamla çalışmalarını sağlar, gelen dosyaların kaydı ve
saklanması ile işi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri
alır. Başsavcı, incelediği dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla
kendisine verilen diğer görevleri yapar.
Başsavcı her takvim yılı sonunda, işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık
varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü
idari tedbirleri bildirir. Başsavcı, savcılardan birini, idari işlerde kendisine yardım etmekte
görevlendirebilir.

3.14.19. Savcıların Görevleri (M.61)
Savcılar, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da görülen dava dosyalarından
kendilerine havale olunanları Başsavcı adına incelerler ve esas hakkındaki düşüncelerini, bir
ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte
Başsavcıya bildirirler. Danıştay Başkanının ve Başsavcısının vereceği diğer görevleri yerine
getirir; çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırılması için Başsavcının alacağı
tedbirlere uyarlar.
Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay Başkanlığı aracılığı ile her türlü bilgileri
isteyebilecekleri gibi işlem dosyalarını da getirtebilirler. Dava
dairelerince
gerekli
görüldüğü takdirde, Danıştay savcıları, önceden haber verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü
olarak da açıklarlar.

3.14.20. Tetkik Hakimlerinin Görevleri (M.62)
Tetkik hakimleri Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanlarının kendilerine havale
ettikleri işleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar. Kendi
düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli
tutanakları düzenler ve Danıştay Başkanı, kurul başkanı ve daire başkanının verecekleri diğer
görevleri yerine getirirler.
Her daire ve kurulda, o daire veya kurul başkanınca birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik
hakimi, memurların görevlerine devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir biçimde
çalışmalarını, idare, dosya ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli
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olarak yürütülmesini, Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanının vereceği diğer işleri
yapmakla görevlendirilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Danıştayın yapısını, vergi yargısı içinde yerini, görevlerini ve yetkilerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Danıştay kaç daireden oluşmaktadır?
a)iki
b) üç
c) yedi
d) sekiz
e) on
2- Danıştay hangi yargı kolunda yer almaktadır?
a)askeri yargı
b) adli yargı
c) idari yargı
d) uyuşmazlık yargısı
e) hepsi.
3- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Başkanının görevlerinden değildir?
a) Danıştay’ın genel işleyişinden sorumlu olmak
b)Kuruluşun düzenli çalışmasını sağlamak
c) ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari
tedbirleri almak
d) Danıştay Genel Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kurulu’na başkanlık etmek
e) ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da görülen dava dosyalarından kendilerine
havale olunanları Başsavcı adına incelemek.
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4- İçtihatların birleştirilmesi ya da değiştirilmesi kimler tarafından istenemez?
a)Danıştay Başkanı
b) Konu ile ilgili daireler
c) İdari Dava Daire Kurulları
d) Vergi Dava Daire Kurulları
e) Danıştay üyelerinin her biri.
5- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin
davalar, alacağın tahakkukuna ilişkin davalar kim tarafından çözümlenir?
a) Bu davalara bakmakla görevli dava daireleri tarafından
b) başsavcı tarafından
c) içtihatları birleştirme kurulu tarafından
d) genel kurul tarafından
e) disiplin kurulu tarafından.
Cevaplar
1-e, 2-c, 3- e, 4- e, 5- a.
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4. SAYIŞTAY
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. KAVRAM VE TANIMLAR
4.2.SAYIŞTAYIN MENSUPLARI VE TEŞKİLATI
4.2.1.SAYIŞTAY MENSUPLARI
4.2.2.BAŞKANLIK, YARGI VE KARAR ORGANLARI
4.3.SAYIŞTAYIN BAĞIMSIZLIĞI, DENETİM ALANI, GÖREV VE YETKİLERİ
4.3.1.BAĞIMSIZLIK
4.3.2.DENETİM ALANI
4.3.3.SAYIŞTAYIN GÖREVLERİ
4.3.4. SAYIŞTAYIN YETKİLERİ
4.3.5.DENETİM VE DENETİM SÜRECİ
4.3.5.1.DENETİMİN AMACI
4.3.5.2.DENETİMİN GENEL ESASLARI
4.3.5.3. SAYIŞTAY DENETİMİ
4.3.5.3.1.DENETİM SÜRECİ
4.3.5.3.2.SAYIŞTAY RAPORLARI
4.3.5.3.2.1.DIŞ DENETİM GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU
4.3.5.3.2.2. FAALİYET GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU
4.3.5.3.2.3.MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU
4.3.5.3.2.4.GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ
4.3.5.3.2.5.DİĞER RAPORLAR
4.3.5.3.2.6.
RAPORLANMASI

KAMU

İKTİSADİ

TEŞEBBÜSLERİNİN

DENETİMİ

VE

4.3.6. SAYIŞTAY BÜTÇESİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sayıştayın görevleri nelerdir?

2.

Sayıştayın yapısı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sayıştay

Sayıştayın Anayasa’daki
yerini öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sayıştayın denetim görevini
öğrenmek.
Sayıştayın yapısını
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


Sayıştay



Denetim



Performans denetimi
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Giriş
Anayasal bir kurum olan Sayıştay’ın görevleri Anayasa ‘nın 160. Maddesinde
belirtilmiştir. Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla
verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin
hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye
mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari
yargı yoluna başvurulamaz. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme
bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştay Kanunu’nun 3. maddesine göre Sayıştay; bu kanun ve diğer kanunlarla
verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel ve kurumsal
bağımsızlığı olan bir kurumdur.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun amacı; kamuda hesap verme sorumluluğu ve
mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka
uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer
hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve işlemlerinin
kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama
işlerini yapmak üzere Sayıştay’ın kuruluşunu, işleyişini, denetim ve hesap yargılaması
usullerini, mensuplarının niteliklerini ve atanmalarını, ödev ve yetkilerini, haklarını ve
yükümlülüklerini ve diğer özlük işlerini, Başkan ve üyelerinin seçim ve teminatını
düzenlemektir.
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4.1. Kavram Ve Tanımlar
Sayıştay denetimi: Düzenlilik ve performans denetimini,
Düzenlilik denetimi: Mali denetim ve uygunluk denetimini,
Mali denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve
kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının
güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi,
Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin
denetimi,
Performans denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen
hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini,
Hesap yargılaması: Kanunlarla belirlenen sorumluların hesap ve işlemlerinin
mevzuata uygun olup olmadığının yargılama yoluyla kesin hükme bağlanmasını ve bununla
ilgili kanun yollarını,
Yargılamaya esas rapor: Sayıştay dairelerince yapılacak yargılamaya esas olmak
üzere, denetçiler tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve
işlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen kamu zararına ilişkin düzenlenen raporu,
Denetim raporu: Sayıştay raporlarına esas olmak üzere, denetim ve incelemeler
sonucunda denetim grup başkanlıkları veya denetçiler tarafından hazırlanan raporu
Sayıştay raporu: Denetim ve incelemeler sonucu hazırlanarak Sayıştay Başkanı
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan veya kamu idarelerine gönderilen raporu,
Sayıştay incelemesi: Sayıştay’ın kesin hükme bağlama ve denetim dışında kalan diğer
çalışmalarını,
Kamu idaresi: Kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına
bakılmaksızın Sayıştay denetimine tabi tüm idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme, bağlı
ortaklık ve şirketleri
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununda tanımlanan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,
Kamu zararı: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen kamu zararını,
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Kamu kaynakları: Kamuya ait veya kamu gücü kullanılarak elde edilen gelirler,
taşınır ve taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, para, alacak ve haklar,
borçlanma suretiyle elde edilenler dahil her türlü değerler ile bağış ve yardımları,
Sayıştay denetçisi: Uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcısını,
Performans: Kamu idarelerince belirlenen hedef ve göstergelere ulaşma seviyesini,
ifade eder.

4.2. Sayıştayın Mensupları Ve Teşkilatı
4.2.1. Sayıştay Mensupları (M.10)
(1) Sayıştay mensupları şunlardır:
a) Meslek mensupları,
1) Sayıştay Başkanı,
2) Daire başkanları ve üyeler,
3) Sayıştay denetçileri.
b) Başsavcı ve savcılar,
c) Yönetim mensupları.

4.2.2. Başkanlık, Yargı Ve Karar Organları (M.11)
(1) Sayıştayın kuruluşuna dahil organlar şunlardır:
a) Başkanlık,
b) Daireler,
c) Genel Kurul,
ç) Temyiz Kurulu,
d) Daireler Kurulu,
e) Rapor Değerlendirme Kurulu,
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f) Yüksek Disiplin Kurulu,
g) Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu,
ğ) Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu,
h) Başsavcılık.

4.2.3. Sayıştay Mensuplarının Nitelikleri, Seçimi Ve Atanması
4.2.3.1. Sayıştay Başkan Ve Üyelerinin Nitelikleri (M.12)
1- Sayıştay Başkan ve üyelerinin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya
yüksekokulların birinden mezun olduktan sonra kamu idarelerinde en az onaltı yıl çalışmış
olmaları gerekir.
2-Sayıştay Başkanlığı için birinci fıkrada sayılan nitelikler ile birlikte;
a) Sayıştay üyeliği,
b) Bakanlık,
c) Müsteşarlık veya valilik,
ç) Rektörlük,
d) Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların genel müdürlük veya başkanlık,
e) Maliye Teftiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı,
f) Başbakanlık ve bakanlıklar Teftiş Kurulu başkanlıkları,
g) Düzenleyici ve Denetleyici Kurul başkanlıkları,
görevlerinde toplam bir yıl bulunmuş olmaları gerekir.
3- Üyelik için birinci fıkrada sayılan nitelikler ile birlikte;
a) İkinci fıkranın (a) bendi hariç diğer bentlerinde sayılan görevler ile müsteşar
yardımcılığında,
b) Birinci sınıfa ayrılmak şartıyla Sayıştay denetçiliği, Sayıştay başsavcı veya
savcılığında,
c) Profesörlükte,
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ç) Birinci sınıfa ayrılmak şartıyla idari veya adli yargı hakimliğinde veya savcılığında,
d) Başbakanlık, bakanlıklar ve Hazine Müsteşarlığı merkez denetim elemanlığı
görevlerinde,
toplam bir yıl bulunmuş olmaları gerekir.
4- Sayıştay dışından üye seçilenler, son görev yaptıkları idare ile ilgili işlere üç yıl
süre ile bakamazlar.

4.2.3.2. Sayıştay Başkanının Seçimi (M.13)
Sayıştay Başkanı, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip isteklilerden 16 ncı madde
esaslarına göre belirlenecek iki aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunca gizli oyla seçilir. Sayıştay Başkanı seçilebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi
üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla, toplantıya katılanların
salt çoğunluğunun oyu aranır.
Sayıştay Başkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Sayıştay
Başkanı seçilebilir. Başkanın görev süresi yeni Başkan göreve başlayıncaya kadar devam
eder. Görevi sona eren Başkan boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak göreve
devam eder, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilir ve en kıdemli üye sayılır.

4.2.3.3. Daire Başkanlarının Seçimi (M.14)
Daire başkanları, Sayıştay Genel Kurulunca, en az üç yılını doldurmuş üyeler
arasından gizli oy ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk üç oylamada salt
çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama
yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye daire başkanı seçilmiş olur.
Daire başkanlarının görev süresi dört yıldır. Süresi dolan veya kendi isteği ile üyeliğe
dönmüş olanlar yeniden seçilebilir.

4.2.3.4. Üyelerin Seçimi (M.15)
Sayıştay üyelerinin beşte üçü Sayıştay meslek mensuplarından, geriye kalanların en az
yarısı Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere bu Kanunun 12 nci maddesinde
nitelikleri belirlenen diğer adaylar arasından seçilir. Üyeliklerde boşalma olması halinde daire
başkanlığı kadroları da dahil olmak üzere boşalan kontenjan için seçim yapılır.
Sayıştay Başkanlığı boşalan üyelik sayısının beşi bulduğu tarihten itibaren yedi gün
içinde başlamak üzere, Resmi Gazete ve diğer basın ve yayın organları aracılığıyla seçim için
duyuru yapar. Başvurular Sayıştay’a yapılır. Üye adaylığı için başvuru süresi, ilk duyuru
tarihinden itibaren otuz gündür.
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Sayıştay Genel Kurulunca, Sayıştay’a başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak
inceleme sonucunda, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip oldukları anlaşılanlar arasından
mevcut üye sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile her boş yer için dörder aday seçilir.
Aday seçimi, başvuru süresinin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. Seçim
sonuçları, seçilen adayların sicil özetleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığınca seçimi takip eden
üç iş günü içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Otuz günlük sürede
seçim tamamlanamadığı takdirde, Sayıştay Başkanlığı aday adaylıkları kabul edilmiş
olanların tümünü, sicil özetleri ile birlikte kontenjan gruplarını da belirtmek suretiyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar.

4.2.4. Sayıştay Denetçilerinin Nitelikleri Ve Mesleğe Alınmaları
(M.17)
Denetçiler, denetçi yardımcılığından yetişirler. Denetçi yardımcılığına hukuk, siyasal
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık
fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından açılacak giriş sınavını
kazananlar Sayıştay Başkanı tarafından aday olarak atanır. Sınava girebilmek için sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 31 yaşını (yüksek lisans veya doktora derecesine
sahip olanlar için 35 yaşını) bitirmemiş olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak şarttır.
Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur. Eleme ve yazılı sınavları,
Sayıştay Başkanlığı ile imzalanacak protokole göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından yapılır.
Eleme sınavı; alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşur ve test
usulüne göre yapılır. Eleme sınavı sonucunda, yetmiş puandan az olmamak üzere en yüksek
puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına kadar aday yazılı sınava
çağrılır.
Yazılı sınav, zorunlu olan; iktisat, maliye, hukuk, kompozisyon ile seçimlik olan
ticaret hukuku veya muhasebe konularından oluşur. Yazılı sınav sonucunda, yetmiş puandan
az olmamak üzere, en yüksek puandan başlayarak eleme sınavı ilanında belirtilen kadronun üç
katına kadar aday mülakata çağrılır.
Giriş sınav sonuç listesi, eleme sınav puanı ve yazılı sınav puanı ile mülakat puanının
aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanır. Giriş
sınav sonuç listesindeki sıralama doğrultusunda eleme sınav ilanında belirtilen kadro sayısı
kadar adayın atama işlemleri yapılır.
Denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj süresi en az iki en çok üç yıldır.
Adaylık süresi en az bir en çok iki yıldır. Adaylık süresi sonunda; olumlu sicil alanlar Meslek
Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulunun kararı ve Sayıştay Başkanının onayıyla denetçi
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yardımcılığına atanırlar. Olumlu sicil alamayanların görevine Meslek Mensupları Yükseltme
ve Disiplin Kurulunun kararı ve Sayıştay Başkanının onayıyla son verilir.
Denetçi yardımcılarının denetçiliğe atanabilmeleri için mesleki eğitim ve staj sonunda
yapılacak sınavda başarılı olmaları ve olumlu sicil almaları şarttır. Yeterlik sınavında başarılı
olamayanların meslek mensupluğu ile ilişiği kesilir. Bunlardan yazılı olarak talepte
bulunanlar, Sayıştay Başkanının onayıyla yönetim mensubu olarak atanır.
Denetçi yardımcıları denetçiliğe, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu
kararı ve Sayıştay Başkanının onayı ile atanır.

4.2.5. Başsavcı Ve Savcıların Nitelikleri Ve Atanmaları (M.18)
Süresi dolan Sayıştay Başsavcısı yeniden atanabilir. Görevi sona eren Sayıştay
Başsavcısı boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay savcısı olarak görevine devam eder ve
boşalan ilk savcı kadrosu kendisine tahsis edilir.
Başsavcı birinci sınıfa ayrılmış ve bu sınıfta dokuz yılını doldurmuş denetçinin sahip
olduğu haklardan yararlanır. Savcıların intibaklarında Sayıştay dışındaki hizmet sürelerinin
üçte ikisi dikkate alınır. Başsavcı ve savcılar; aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer
hakları ile disiplin, ceza kovuşturması, sicil ve teminatları bakımından kendi derece ve
kıdemindeki denetçiler hakkındaki hükümlere tabidir.

4.3. Sayıştayın Bağımsızlığı, Denetim Alanı, Görev Ve Yetkileri
4.3.1. Bağımsızlık (M.3)
Sayıştay; Sayıştay Kanunu ve diğer kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin
hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel ve kurumsal bağımsızlığı olan bir kurumdur.

4.3.2. Denetim Alanı (M.4)
Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak
%50’den fazla olan özel kanunlar veya Cumhurbaşkanı kararnameleri ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı %50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya
bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit
idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç
geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri,
Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve
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kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer
kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil
tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(2) Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası
kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
(3) 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi kapsamına
giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi,
bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

4.3.3. Sayıştay’ın Görevleri
Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne doğru, yeterli,
zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin
hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını
denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme
bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

4.3.4. Sayıştayın Yetkileri (M.6)
Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter
ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere
getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu
idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile
bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve
malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler
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tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki
durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya
faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi
sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman
görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle
belirlenir.

4.3.5. Denetim Ve Denetim Süreci
4.3.5.1.Denetimin Amacı (M.34)
Denetim; bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu
mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması, kamu
idarelerinin performansının değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın
yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilir.

4.3.5.2. Denetimin Genel Esasları (M.35)
Denetim; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin
incelenmesi ve kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının
değerlendirilmesidir. Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir
yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz.
Denetim genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak
yürütülür. Sayıştay ve denetçiler denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız olarak yürütür.
Sayıştay’a denetim görevinin planlanması, programlanması ve yürütülmesinde talimat
verilemez. Denetimler, güncel denetim yöntemlerinin
uygulanmasında gerekli özen
gösterilerek gerçekleştirilir. Denetim görevinin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için
Kurum mensuplarının teknik ve mesleki yeterlikleri geliştirilir. Kalite güvencesinin
sağlanması için, denetimin her aşaması denetim standartlarına, stratejik planlara, denetim
programlarına ve mesleki etik kurallarına uygunluğu açısından sürekli gözden geçirilir.
Denetimin yürütülmesi ve kamu zararının tespitinde aşağıdaki hususlara
uyulur:
Düzenlilik denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali
nitelikteki tüm hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup
olmadığının tespitini kapsayacak şekilde yapılır.
Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali nitelikteki tüm hesap
ve işlemlerinin denetiminde; yetkili merci ve organlar tarafından usulüne uygun olarak alınan
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karar veya yapılan iş ve işlemlerin mevzuata ve idarelerce belirlenen hedef ve göstergelere
uygun olmasına rağmen, yönetsel bakımdan gerekliliği, ölçülülüğü, (…) uygun bulunmadığı
yönünde görüş ve öneri içeren yerindelik denetimi sayılabilecek denetim raporu
düzenlenemez. Denetim raporlarında, kamu idaresinin yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin
yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir
yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak görüş ve talep içeren rapor düzenlenemez.
Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda düzenlenen taslak
denetim raporları denetim grup başkanlıkları tarafından Başkanlığa sunulmadan önce üç
uzman denetçiden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından ilgili kanunlar
veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bunlara dayanarak çıkarılan mevzuat ve ilgili
kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde uygulamayı yönlendirmek üzere
yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından yapılan düzenleme ve verilen görüşler ile bu
fıkrada yer alan diğer hususlara uygunluğu yönünden değerlendirilir.

4.3.5.3. Sayıştay Denetimi (M.36)
Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar.
Düzenlilik denetimi; Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap
ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan
her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş
bildirilmesi, Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi suretiyle
gerçekleştirilir.
Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen
hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.

4.3.5.3.1. Denetim Süreci (M.37)
Denetimler;
a) Denetimin planlanması,
b) Denetim programının hazırlanması ve uygulanması,
c) Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması,
ç) Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine
gönderilmesi,
d) Raporların izlenmesi, aşamalarından oluşur.
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Denetim sürecine ilişkin hususlar, kanunlar dikkate alınmak ve genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarından yararlanmak suretiyle hazırlanacak yönetmelik, standart
ve rehberlerde belirtilir.

4.3.5.3.2. Sayıştay Raporları
4.3.5.3.2.1.Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu (M.38)
Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup
başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları, idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği
Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine gönderilir. Denetim raporları, kamu idaresinin
üst yöneticisi tarafından, raporun alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır. Bu
cevaplar da dikkate alınarak yeniden düzenlenen denetim raporları Sayıştay dairelerinin
görüşleri alınmak üzere raporun ilgili olduğu yılın bitimini takip eden mayıs ayı sonuna kadar
Sayıştay Başkanlığına sunulur. Bu raporlara kamu idarelerinin cevapları da eklenir. Daireler,
raporlar hakkındaki görüşlerini temmuz ayının onbeşine kadar Sayıştay Başkanlığına sunar.
Daireler denetim raporları hakkında görüş oluştururken, söz konusu raporların bu Kanunda
öngörülen amaç, çerçeve ve sınırlar içinde olup olmadığı yönünden inceleme yapar ve bu
hususlara uygunluk taşımayan raporların düzeltilmesine ilişkin görüşünü Sayıştay
Başkanlığına sunar.
Dairelerce görüş bildirilen denetim raporları ile Sayıştayca mali konularda belirtilmesi
uygun görülen diğer hususları da içeren dış denetim genel değerlendirme raporu hazırlanır ve
Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınır. Dış denetim genel değerlendirme raporu ile
Kurulca görüş bildirilen kamu idarelerine ilişkin denetim raporları Sayıştay Başkanınca genel
uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Dış denetim sonuçları kurum veya konu bazında müstakil raporlar halinde de
hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulabilir.
Dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu ve bu
Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu
idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere Sayıştay
Başkanı veya denetimden sorumlu başkan yardımcısı ile kamu idarelerinin üst yönetici veya
görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.
Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere kamu idarelerinin sermayesinin
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yarısından fazlasına sahip bulundukları kuruluş ve
ortaklıklarının denetimi, bu idarelerin denetimi ile birlikte gerçekleştirilir ve denetim
sonucunda hazırlanan raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bilgi ve gereği için
ilgili kamu idarelerine gönderilir.
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4.3.5.3.2.2. Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu (M.39)
Kamu idareleri tarafından gönderilen idare faaliyet raporları, İçişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanan mahallî idareler genel faaliyet raporu ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan
genel faaliyet raporu denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları da dikkate alınarak
değerlendirilir.
Denetim grup başkanlıklarınca bu konuda hazırlanan değerlendirme raporları esas
alınarak hazırlanan faaliyet genel değerlendirme raporu, Rapor Değerlendirme Kurulunun
görüşü alındıktan sonra Sayıştay Başkanı tarafından mahallî idarelere ait olanlar hariç olmak
üzere idare faaliyet raporları, genel faaliyet raporu ve mahallî idareler genel faaliyet raporu ile
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur ve bir örneği Maliye Bakanlığı’na
gönderilir. Mahallî idarelerin idare faaliyet raporları hakkındaki Sayıştay değerlendirmesinin
bir örneği İçişleri Bakanlığına, bir örneği de ilgili mahallî idarenin meclisine gönderilir.

4.3.5.3.2.3. Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu (M.40)
Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın mart ayı
içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara
uygunluk bakımından denetim grup başkanlıklarınca değerlendirilir.
Bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu, Sayıştay Başkanınca Rapor
Değerlendirme Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulur ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin
olarak Maliye Bakanı gerekli önlemleri alır.

4.3.5.2.3.4.Genel Uygunluk Bildirimi (M.41)
Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel
uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş
gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar.
Genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları ve
faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanır. Uygunluk değerlendirmesinde kesin hesap
kanunu teklifinde yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları, kamu idare
hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada bunların
uygunluk derecesiyle birlikte kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar ile kesin
hesap kanunu teklifi ekinde yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğu da
değerlendirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması gereken diğer hususlar da
belirtilerek düzenlenen genel uygunluk bildirimi taslakları grup başkanlıklarınca Sayıştay
Başkanlığı’na sunulur.
Genel uygunluk bildirimi taslakları Sayıştay Genel Kurulu’nda görüşülerek son şekli
verilir. Genel uygunluk bildiriminin görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunması için ilgili
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kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı çağrılabilir. Bu görüşmeler
sırasında Maliye Bakanlığı adına bir yetkili ile Sayıştay Başsavcısı da hazır bulunur.
Kesin hesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet
Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap
yargılamasını önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez. Genel
uygunluk bildiriminin sunulmasından sonra kesin hesaplara ilişkin olarak ortaya çıkacak
bulgular ilk genel uygunluk bildirimi ile birlikte ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulur.
Kesin hesap kanunu tekliflerine, kesin hesapların ait olduğu yılın sonuna kadar
kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösteren bir cetvel eklenir.

4.3.5.3.2.5. Diğer Raporlar (M.42)
Denetim ve incelemeler sonucunda hazırlanan ve bu Kanunun diğer maddelerinde
öngörülenler dışında kalan raporlardır. İlgili daire ve Rapor Değerlendirme Kurulu Sayıştay
Başkanı tarafından belirlenen süreler içinde bu raporlar hakkında görüş bildirir.
Sayıştay Başkanı, bu raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar veya ilgili kamu
idaresine gönderir.

4.3.5.3.2.6.

Kamu

İktisadi

Teşebbüslerinin

Denetimi

Ve

Raporlanması (M.43)
Denetim grup başkanlıklarınca Sayıştay Kanunu’nun 4. maddesinin son fıkrası
kapsamında bulunan kuruluşların denetimi sonucunda hazırlanan yıllık denetim raporları, en
geç ilgili olduğu yılın bitimini takip eden eylül ayı sonuna kadar Rapor Değerlendirme
Kuruluna gönderilir. Rapor Değerlendirme Kurulu, ekim ayı sonuna kadar rapora son şeklini
verir. Bu raporlar, Sayıştay Başkanlığınca denetlenen kuruluşa ve bir örneği de ilgili
bakanlığa gönderilir. Kuruluşlar hazırlayacakları cevaplarını varsa yönetim kurullarından
yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla, raporun alındığı tarihten itibaren otuz gün
içinde Sayıştaya ve ilgili bakanlığa gönderir. İlgili bakanlık bu cevapları kendi görüşleri ile
birlikte en geç onbeş gün içinde Sayıştaya gönderir.
Denetlenen kuruluşlara ait yıllık denetim raporları, kuruluş ve bakanlık cevapları en
geç ilgili olduğu yılın bitimini takip eden yılın sonuna kadar Sayıştay Başkanı tarafından,
3346 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili komisyonda görüşülmek üzere Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Bu raporlar aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı ve
Hazine müsteşarlıklarına gönderilir.
Bu kapsamda, denetlenen kuruluşların, yıllık faaliyet sonuçlarını içeren genel rapor,
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl duyurulur.
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4.3.6. Sayıştay Bütçesi (M.62)
Sayıştay, genel bütçeye dahildir. Sayıştay Başkanlığı, bütçesini eylül ayı sonuna kadar
doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar ve bir örneğini Maliye Bakanlığı’na
gönderir. Sayıştay bütçesine ilişkin iş ve işlemleri Sayıştay Başkanı yürütür. Çeşitli
kanunların Cumhurbaşkanı kararına lüzum gösterdiği işlerden Sayıştay hizmetleriyle ilgili
olanlar, Sayıştay Genel Kurulunun idari işler niteliğindeki kararlarıyla yürütülür. Sayıştay’ın
muhasebe hizmetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanan muhasebe
yetkilisince yerine getirilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

80

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sayıştay’ın yapısını, görevlerini, Anayasa’daki yerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Sayıştayın raporlarını sunduğu yer neresidir?
a)TBMM
b) Danıştay
c) İçişleri Bakanlığı
d) Cumhurbaşkanlığı
e) Dışişleri Bakanlığı.
2-Sayıştay’ın dış denetim sonuçları nereye sunulabilir?
a)TBMM
b) Dışişleri Bakanlığı
c) Danıştay
d) Yargıtay
e) Bölge İdare Mahkemesi
3- Kamu idarelerince belirlenen hedef ve göstergelere ulaşma seviyesine ne denir?
a) Performans
b) Denetim
c) Denetçi
d) Kamu Zararı
e) Yargılama.
4- Aşağıdakilerden hangisi mali yargı yerlerindendir?
a)Yargıtay
b) Ceza Mahkemesi
c) Sayıştay
d) Bölge Adliye Mahkemesi
e) Tüketici Mahkemesi.
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5- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay Denetiminin amaçlarından değildir?
a)bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Türkiye
Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması
b) kamu mali yönetimini hukuka uygun olarak yürütme
c) kamu kaynaklarını korunmak
d) kamu idarelerinin performansını değerlendirmek
e) vergi uyuşmazlıklarını çözmek.
Cevaplar:
1- a, 2- e, 3- a, 4- c, 5- e.
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5.VERGİLENDİRME İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI VE HUKUKA AYKIRILIK
5.2.VERGİLENDİRME İŞLEMİNİ HUKUKA AYKIRI KILAN SEBEPLER
5.2.1.VERGİLENDİRME
AYKIRILIĞI

İŞLEMİNİN

YETKİ

YÖNÜNDEN

HUKUKA

5.2.1.1.YETKİ ÇEŞİTLERİ VE YETKİSİZLİK
5.2.1.1.1.KİŞİ YÖNÜNDE YETKİ;
5.2.1.1.2.KONU YÖNÜNDE YETKİ;
5.2.1.1.3.ZAMAN YÖNÜNDEN YETKİ;
5.2.1.1.4.YER YÖNÜNDEN YETKİ;
5.2.2.VERGİLENDİRME
AYKIRILIĞI

İŞLEMİNİN

ŞEKİL

YÖNÜNDEN

HUKUKA

5.2.3.VERGİLENDİRME
AYKIRILIĞI

İŞLEMİNİN

SEBEP

YÖNÜNDEN

HUKUKA

5.2.4.VERGİLENDİRME
AYKIRILIĞI

İŞLEMİNİN

KONU

YÖNÜNDEN

HUKUKA

5.2.5.VERGİLENDİRME
AYKIRILIĞI

İŞLEMİNİN

AMAÇ

YÖNÜNDEN

HUKUKA

85

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İdari işlemini hukuka aykırı kılan sebepler nelerdir?

2.

Vergi işlemi idari bir işlem midir?

3.

İdari işlemin unsurları nelerdir?

86

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İdari İşlemin Unsurları

İdari İşlemin unsurlarını
öğrenmek.

Vergisel işlemi hukuka
aykırı kılan sebepler

Vergisel işlemleri hukuka
aykırı kılan sebepleri
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İdari işlem



İdari işlemin unsurları



Hukuka aykırılık
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Giriş
İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 2. maddesine göre; idari işlemin yetki, şekil, sebep,
konu ve amaç unsurları bulunmaktadır. Yapılan idari işlemin hukuka uygun olması için
hiçbirinde sakatlık bulunmaması gerekli olup, belirtilen unsurlarda ortaya çıkan sakatlık
hukuka aykırılık durumunu ortaya çıkarmaktadır.
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5.1. İdari İşlemin Unsurları Ve Hukuka Aykırılık
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde; idari işlemler hakkında yetki,
şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarında iptal davaları
açılabileceği ifade edilmektedir.

5.2. Vergilendirme İşlemini Hukuka Aykırı Kılan Sebepler
İdari işlemlerde olduğu gibi, birer idari işlem olan vergilendirme işlemleri de


yetki,



şekil,



sebep,



konu,



amaç

yönlerinden hukuka aykırı olabilirler.

5.2.1. Vergilendirme İşleminin Yetki Yönünden Hukuka Aykırılığı
Yetki, idari makamın belirli bir işlemi yapabilme güç ve yeteneğini ifade etmekte
olup; geniş anlamda yetki idarenin görev alanı ve hukuksal imkanını kapsarken; dar anlamda
yetki, anayasa ve kanunların idareye bıraktığı alanlarda yapılacak işlemlerin hangi idari
makam tarafından yapılacağını ifade etmektedir.
Vergi hukukunda yetki, vergi işlem ve incelemeleri ile görevli memurlar kanunla
kendilerine verilen yetkilerini kullanmak zorundadırlar. Kanunla kendilerine verilen
yetkilerini hukuka aykırı olarak kullanmaları iptal sebebi olduğu gibi, belirtilen yetkinin
kullanılmaması da iptal nedenidir.
Verginin kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak vergi idaresi de kanunlara uygun bir
biçimde yetkisini kullanmak zorundadır. Yetkinin kanunların çizdiği sınırlar dışına çıkılarak
kullanılması yetkisizlik olarak tanımlanabilmektedir.

5.2.1.1. Yetki Çeşitleri Ve Yetkisizlik
İdari makamların yetkileri kişi, konu, yer ve zaman bakımından sınırlıdır. İdare
yetkisini bu sınırlar içinde kullanmak zorundadır. Yetkilerin belirlenen sınırlar dışında
kullanılması yetkisizlik olarak tanımlanabilmektedir.
Yetki, dört ayrı şekilde ele alınabilmektedir.
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5.2.1.1.1. Kişi Yönünden Yetki
Belli konulardaki kararların idare adına irade açıklamaya ya da hukuk işlem yapmaya
kimin yetkili olduğudur. İdare adına işlem yapan kişinin işlemi yaptığı zamanda temyiz
kudretine sahip olması yanında idare adına da irade açıklamasına yetkili olması
gerekmektedir. İdare adına karar alma yetkisine sahip olmayan kişinin karar alması ise kişi
bakımından yetkisizlik olarak tanımlanabildiği gibi yetki gaspı olarak da ifade edilmektedir.
Vergi hatalarında hatanın düzeltilmesi kararının yetkili vergi dairesi müdürüne ait
olup, düzeltme kararının vergi dairesi müdürü yerine başka bir başka bir memur tarafından
verilmesi kişi bakımından yetkisizlik olarak durumudur.

5.2.1.1.2. Konu Yönünden Yetki
Konu yönünden yetki, kararların hangi idari makamlar tarafından alınacağını ifade
etmekte olup, bir konu hakkında bir idari makam hangi konuda karar almaya yetkili ise
sadece o konuda karar alabilmelidir.
Konu yönünden yetkisizlik, vergi işlem ve incelemeleri ile ilgili görevli olanların,
yetkilerini kanunla belirlenen konular dışında kullanmalarıdır. Vergi hukukunda konu
bakımından yetkisizlik durumuna; veraset ve intikal vergisini tarh etmeye yetkili bir vergi
dairesinin gelir vergisi tarh etmesi örnek olarak gösterilebilir.

5.2.1.1.3. Zaman Yönünden Yetki
Zaman yönünden yetki, idari makamların konu yönünden sahip olduğu yetkileri hangi
zamanda kullanacaklarını ifade eder. Zaman bakımından yetkisizlik, idarenin yetkisini
kanunlarla belirlenen süreler geçtikten sonra kullanılmasıdır. Ayrıca, yetkiyi kullanacak
görevlilerin de görevde olması gerekmektedir. Eğer yetkili şahıs, izin ya da emeklilik gibi
nedenlerle görevden ayrılmış ise bu yetkilerini kullanamaz. Vergi hukukunda zaman
bakımından yetkisizlik durumuna, tarh zamanaşımı geçtikten sonra verginin tarh edilerek
tebliğ edilmesi örnek olarak gösterilebilir.

5.2.1.1.4. Yer Yönünden Yetki
Konu yönünden sahip olunan yetkinin hangi coğrafi bölge sınırları içinde
kullanılacağını ifade eder. İdari makamların yetkilerini hangi sınırlar içinde kullanacakları
Anayasa ve kanunlarla belirlenmiştir. İdari makamın belirlenen bu yetkisini coğrafi alanı
dışında kullanması yer yönünden yetkisizlik olarak tanımlanmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gelir vergisi, istisnalar dışında mükellefin
ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesi tarafından tarh edilmesi gerekirken, söz
konusu verginin başka bir vergi dairesi tarafından tarh edilmesi yer yönünden yetkisizlik
durumuna örnek olarak verilebilir.
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5.2.2. Vergilendirme İşleminin Şekil Yönünden Hukuka Aykırılığı
Şekil unsuru, vergi idaresince tarafından yapılan vergilendirme işleminin kesin ve
yürütülmesi zorunlu bir işlem haline gelinceye kadar izlenmesi gereken usul ve esaslar olarak
tanımlanmaktadır. İdare işlemlerini gerçekleştirirken bu usul ve esaslara uygun hareket etmek
durumundadır.
İdari işlemde bulunması gereken bazı şekil kuralları bulunmaktadır. Bu anlamda idari
işlemler gerekçe, yazılılık, hazırlık işlemlerinin öngörülmesi, kollektif ve karma işlemlerde
şekil kuralları, ilgilinin dinlenmesi, şekil ve usulde paralellik ilkesi ve şekil yönünden hukuka
aykırılık tarh işleminin iptali için yargıya başvurmada bir gerekçe oluşturmaktadır.
Vergilendirme işleminin hukuka uygun oluşabilmesi için kanunda belirtilen usul ve
şekil şartlarına uygun olması gereklidir. Vergilendirme işleminin şekil yönünden hukuka
aykırılığına; vergi ve ceza ihbarnamelerinin VUK’da düzenlenen usul kurallarına aykırı
olarak tebliğ edilmesi örnek olarak gösterilebilir.

5.2.3. Vergilendirme İşleminin Sebep Yönünden Hukuka Aykırılığı
Sebep, idareyi işlem yapmaya yönelten hukuki ya da fiili sebepler olup, aynı zamanda
idare tarafından yapılan işlemin dayanağını ya da gerekçesini oluşturmaktadır. İdarenin işlem
yapması için sadece o işlemi yapmaya yetkisi yanında sebep unsurunun da bulunması
gerekmektedir. İdari işlemin sebep unsurunda idarenin sebep göstermemesi ya da sebebin
bulunmaması, idarenin gösterdiği sebebin hukuk tavsifinde hataya düşülmesi ve idari işlemin
sebep ve konu unsuru arasındaki ölçüsüzlük gibi hukuka aykırılıklar olabilmektedir.
Vergi tarhı işlemi açısından konuya bakıldığı söz konusu işlemin sebep unsuru maddi
sebep ve hukuki sebep olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hukuki sebep yürürlükteki kanun
hükmü iken, maddi sebep ise vergiyi doğuran olaydır.
Somut maddi olayın vergiyi
doğuran olayı tanımlayan soyut kanun hükmüne uygun olmaması yani tipikliğin oluşmaması
halinde tarh işleminin sebep unsuru gerçekleşmemiş olmaktadır. Sebep unsurunun yokluğu
nedeniyle hukuka aykırılık ortaya çıkmaktadır.
Vergi idaresi tarafından, gayrimenkul sermaye iradı elde edilmediği halde vergi
istenmesi durumunda sebep yönünden hukuka aykırılık ortaya çıkmaktadır. Yani tipiklik
ilkesi gerçekleşmemiş olmaktadır.

5.2.4. Vergilendirme İşleminin Konu Yönünden Hukuka Aykırılığı
İdarenin işlem yaparken ulaşmak istediği sonuç idari işlemin konusu oluşturmaktadır.
İdarenin yapmış olduğu işlemlerde konu ve sebep arasında bir nedensellik bağının bulunması
gerekmektedir. Nedensellik bağının bulunmaması hukuka aykırılık nedeni olmaktadır.
İdari işlemin konu unsuru bakımından sakatlık halleri şu durumlarda ortaya
çıkmaktadır.
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1- Konunun imkansız olması
2- Konunun kanuna aykırı olması
3- Sebep ile konu arasında kanunun öngördüğü illiyet bağının bulunmaması
4- Sebep ile konu arasında ölçüsüzlük bulunması.
Verginin kanuniliği ilkesine göre, öznel vergilendirme işlemlerinde somut maddi
olayın soyut kanun hükmüne uygun olması(tipiklik) zorunludur. Vergilendirme işleminin
sebep unsurunu ifade eden bu tipiklik ilişkisi ile sonuç arasındaki ilişkinin yanlış kurulması,
vergilendirme işleminin hukuka aykırı olmasına neden olur.
Vergilendirme işleminin konu yönünden hukuka aykırılığı farklı şekillerde ortaya
çıkabilir. Veraset ve intikal vergisinin konusu, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan
kişilere ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla ya da hangi bir suretle
olursa olsun ivazsız bir tarzda kişiden kişiye intikalidir. Örneğin; ivazsız bir intikal sonucu
oluşan servet artışından veraset ve intikal vergisi yerine gelir vergisi alınması yapılan işlemi
konu bakımından hukuka aykırı hale getirmektedir.

5.2.5. Vergilendirme İşleminin Amaç Yönünden Hukuka Aykırılığı
Amaç, yapılan idari işlem ile ulaşılmak istenen nihai sonuçtur ya da hedeftir. Amaç
unsuru, idari işlemin subjektif unsurudur. İdare tarafından yapılan işlemlerinin tümünün
amacı kamu yararı olduğu için buna genel amaç denir. Kanunun idari işlemin amacını
belirlediği durumlarda buna da özel amaç denir. İdarenin sahip olduğu yetkileri kullanması
gerektiği amaçla değil de , bir başka amaçla kullanması yetki saptırması olarak
tanımlanmaktadır.
Yetki saptırması halleri (amaç bakımından hukuka aykırılık çeşitleri)
1- kamu yararı dışında başka bir amaçla yapılan işlemler,
 kişisel amaç,
 siyasal amaç,
 üçüncü kişiye yarar sağlama amacı.
2- özel maksadı aşan işlemler,
Vergilendirme işlemlerinde temel amaç kamu yararıdır. Devlet yetkisinin de kamu
yararı dışında özel yararlar için kullanılmaması gerekmektedir. Bununla birlikte verginin
kanuniliği ilkesi gereği, vergi alacağının doğması vergi alınması için yeterli olduğu için
vergilendirme işlemlerinde amaç denetimi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Vergilemenin mali amacı dışında gelir dağılımını sağlama, ekonomik istikrar sağlama,
ekonomik büyümeyi sağlama gibi mali olmayan amaçları da bulunmaktadır.
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Ancak hedeflenen mali olan ve olmayan amaçlarının gerçekleşmesinde kamu yararı
ana amaç olarak kabul edilmektedir. Sebep unsurunun kanunda açık olarak bulunmaması
durumunda, vergilendirme işleminin genel amaç olan kamu yararını gerçekleştirmek üzere
oluşturulması gerekmektedir.
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Uygulamalar

95

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde idari işlemin unsurlarını, vergi işleminin idari işlem niteliğini,
vergilendirme işlemini hukuka aykırı kılan sebepleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme işlemini hukuka aykırı sebeplerden değildir?
a)yetki
b)şekil
c) sebep
d) amaç
e) hata.
2- Amaç unsuru idari işlemin hangi unsurudur?
a)yetki, b) objektif, c) subjektif, d) sebep, e) şahsilik.
3-Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin konu bakımından sakatlık hallerindendir?
a)konunun imkansız olması
b) konunun kanuna aykırı olması
c) sebep ile konu arasında kanunun öngördüğü illiyet bağının bulunmaması
d) sebep ile konu arasında ölçüsüzlük bulunması
e) hepsi.
4-Somut maddi olayın soyut hukuk kuralına uygun olmasına ne denir?
a)tipleştirme
b) tipiklik
c) ekonomik yaklaşım
d) matrah
e) tarh.
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5- Zamanaşımına uğramış vergi borcunun tahsili için tebligat gönderilmesi durumunda
hangi unsur bakımından hukuka aykırılık gerçekleşmiş olur?
a)zaman bakımından yetkisizlik
b) yer bakımından yetkisizlik
c) amaç
d) konu
e) sebep.
Cevaplar:
1-e, 2- c, 3- e, 4- b, 5- a.
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6. VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİ VE VERGİ YARGILAMA USULÜ
İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİ
6.1.1.VERGİ YARGISININ BİRİNCİL İŞLEVİ: VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ
ÇÖZÜMÜ
6.1.2. VERGİ YARGISININİKİNCİL İŞLEVLERİ
6.1.2.1.HUKUKİ GÜVENLİK SAĞLAMA
6.1.2.2.İÇTİHAT YARATMA
6.2.İDARİ YARGILAMA USULÜ İLKELERİ
6.2.1.RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ
6.2.2.YAZILI OLMA İLKESİ
6.2.3.TOPLU YARGILAMA İLKESİ
6.2.4. KIYAS YAPILMAMA İLKESİ
6.2.5. DİĞER USUL İLKELERİ
6.2.5.1. DELİL SERBESTLİĞİ İLKESİ
6.2.5.2.EKONOMİK YAKLAŞIM İLKESİ
6.2.5.3.KAMUYA YARARLILIK İLKESİ
6.2.5.4.YERİNDELİK DENETİMİ YASAĞI
6.2.5.5.İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KALDIRACAK BİR BİÇİMDE KARAR
VERİLMEMESİ
6.2.5.6.İDARENİN İŞLEM VE EYLEM NİTELİĞİNDE KARAR VERİLMEMESİ
6.2.5.7. HAKİMİN HUKUK YARATMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Vergi yargılamasının işlevi nedir?

2.

Vergi yargılamasında geçerli olan usul ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Vergi yargılamasının işlevi

Vergi yargılamasının asli ve
tali işlevlerini öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İdari yargılamada ve vergi
Vergi yargılamasında geçerli
yargılamasında geçerli olan
olan usul ilkeleri
ilkeleri öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


Usul ilkeleri



Vergi yargılaması işlevleri.
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Giriş
Vergi yargısında temel işlev vergi uyuşmazlıklarının çözümüdür. Vergi idaresi ile vergi
mükelleflerinin vergi kanunlarının uygulanması konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların
çözümü vergi yargısında gerçekleşmektedir. Bu anlamda vergi yargısı uyuşmazlıkların
çözümünde birincil rol oynamaktadır.
Vergi yargısının söz konusu birincil fonksiyonu dışında ikincil fonksiyonları da
bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar ise hukuki güvenlik sağlama ve içtihat yaratma
fonksiyonlarıdır.
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6.1. Vergi Yargısının İşlevleri
6.1.1. Vergi Yargısının Birincil İşlevi: Vergi Uyuşmazlıklarının
Çözümü
Vergi uyuşmazlığı, vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında vergi kanunlarının
uygulanmasından kaynaklanan hukuki anlaşmazlıklar olarak tanımlanabilmektedir. Ortaya
çıkan bu uyuşmazlığın temel nedeni idare ile mükellefin farklı görüşlere sahip olmasıdır.
Mükellef ve vergi idaresi arasında ortaya çıkan bu uyuşmazlıkların çözümü idari
aşamada yapılabileceği gibi yargısal aşamada da yapılabilmektedir. Vergi uyuşmazlıklarının
idari aşamada çözüm yolları, vergi hatalarında düzeltme ve reddiyat, uzlaşma ve vergi ziyaı,
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirmedir.
Vergi uyuşmazlıklarının yargısal yollarla çözümü vergi yargısı organları tarafından
yapılmaktadır. Bu anlamda vergi yargısı organları birincil bir fonksiyon üstlenmektedir. Vergi
yargısı organları, vergi mükellefi ya da sorumlusu ya da vergi idaresi tarafından yapılan
itirazları incelemektedir.

6.1.2. Vergi Yargısının İkincil İşlevleri
6.1.2.1. Hukuki Güvenlik Sağlama
Hukuki güvenlik ilkesi, bireylerin kendisine uygulanacak hukuk kurallarını önceden
bilmesi ve tutum ve davranışını buna göre ayarlaması olarak tanımlanabilmektedir. Hukuki
güvenliğin sağlanması için, kuralları koyan devletinde söz konusu kurallara uygun
davranması gerekmektedir.
Hukuki güvenlik ilkesi, vergilendirmenin belirliliğini, vergilendirmede kıyas yasağını
ve vergi yasalarının geriye yürümezliği ilkelerini içermektedir.
Vergi yargısı, idarenin anayasa’da temel hak ve ödevler arasında sayılan vergilemeye
ilişkin yetkilerinin anayasa’da yer alan ‘Verginin Kanuniliği İlkesi’ne uygunluğunu yargı
yoluyla denetlemesi ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.
İdarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olması, idarenin vergi
ve diğer kamu alacaklarının tarh ve tahakkuk ettirme aşamasında yaptığı birçok idari işlemin
de yargı denetimine tabi olmasını gerektirmektedir. Bu anlamda yargısal denetim hukuki
güvenliği sağlama fonksiyonunu da üstlenmiş olmaktadır.
Yargısal yollar vergi kanunlarının uygulanması, vergi mükellefleri ve sorumluları
yanında vergi idareleri için de kanuni yollara başvurulması halinde, güven sağlamaktadır. Bu
durumda vergi mükellefleri ya da sorumluları dava açabileceği gibi, vergi idareleri de dava
açma yetkisine sahiptirler.
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6.1.2.2. İçtihat Yaratma
Vergi yargısının en önemli fonksiyonlarından biri de içtihat yaratarak vergi
kanunlarının değişen ve gelişen yeni durumlara göre uyum sağlamasına katkıda bulunmaktır.
Bu yolla vergi hukukunun hızla gelişen ekonomik faaliyetlerin tamamını kapsayacak bir
biçimde gelişmesi de sağlanmış olmaktadır. Ancak burada vergi hukukunda kanunilik ilkesi,
kıyas yasağı, hakimin hukuk yaratma yasağı ilkelerinin sınırlarının aşılmaması gerekmektedir.
Yorum yapılırken kıyas, boşluk doldurma ve hukuk yaratma durumlarına başvurulmaması
gerekmektedir. Özel hukuk dallarında bulunan kanun boşluklarının kıyas ya da hukuk
yaratma yoluyla doldurulması mümkünken, idare hukuku ve vergi hukukunda oluşan
boşlukların bu şekilde doldurulması mümkün değildir.
Vergi yargısının vergi uyuşmazlıklarını çözümleme, hukuki güvenlik sağlama ve
içtihat yaratma fonksiyonu dışında vergi adaleti sağlama, yargısal denetimi sağlama, çıkarlar
dengesini koruma işlevi vb. işlevleri de bulunmaktadır.

6.2. İdari Yargılama Usulü İlkeleri
Vergi yargısı yerleri uyuşmazlıkları çözümlerken, objektif yargılama yapılabilmesi ve
zamanında karar verilebilmesi için uyulması gereken yargılama usulü ilkeleri bulunmaktadır.
Bu ilkeler idari yargıda kullanılan ilkeler olmasının yanında vergi yargılamasında geçerli olan
ilkelerdir. Bu ilkeler sadece vergi yargısı için değil, diğer yargılama hukukları için de geçerli
olabilecek ilkelerdir.


Bu ilkeler şunlardır;



Re’sen araştırma ilkesi,



Yazılı olma ilkesi,



Toplu yargılama usulü ilkesi,



Delil serbestliği ilkesi,



Kıyas yapılmaması ilkesi,



Ekonomik yaklaşım ilkesi,



Kamuya yararlılık ilkesi,



Yerindelik denetimi ilkesi,



İdarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde karar verilmemesi ilkesi,



İdari işlem ve eylem niteliğinde karar verilmemesi ilkesi,



Hakimin hukuk yaratma yetkisinin bulunmaması ilkesidir.
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6.2.1. Re’sen Araştırma İlkesi
Re’sen araştırma ilkesi, yargı mercilerinin, tarafların ileri sürdükleri delillerle bağlı
olmadan kendiliklerinden delil araştırması yapabilmeleridir. Bu usulde, hakimler tarafların
iddia ve talepleriyle bağlı değildir.
Hukuk yargılamasında hakim, tarafların isteği üzerine harekete geçerken, vergi
yargısında yargılama hakim tarafından yönetilmekte ve delillerin araştırılmasında ve davanın
yürütülmesinde, kendiliğinden hareket etmektedir. Ayrıca, hakim tarafların ortaya koydukları
delillerle de bağlı değildir. Re’sen araştırma yetkisi dahilinde elde ettiği delilleri serbestçe
değerlendirerek karar verme yetkisine sahiptir. Delil serbestliği ilkesinin kullanılması ile bu
süreç tamamlanmış olmaktadır.
Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemeleri’nin Kuruluşu ve Görevleri hakkında kanun’da re’sen araştırma ilkesine ilişkin
bir hüküm bulunmamakla birlikte İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun bazı maddelerinde bu
ilkeyi içeren hükümler bulunmaktadır.
İYUK’un 20/1 maddesine göre; ‘ Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta
oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen
süreler içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini
taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi
içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya
mahsus olmak üzere uzatılabilir.’
Bu maddede görüldüğü üzere, Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri baktıkları
davalarda her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapmakta, kanunda belirlenen süreler içinde
serbestçe delil araştırması yapabilmektedir. Mahkeme maddi olayların tespitinde, davaya
taraf olanların hiç bahsetmedikleri olaylar deliller elde ederek, gerekli görülen ve kamu
düzeni ile ilgili konularda kendiliğinden araştırma yapabilmektedir.

6.2.2. Yazılı Olma İlkesi
İYUK’un 1. maddesinde ‘Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve
vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinden yapılır’
hükmü yer almaktadır. Bu hükümle vergi yargısı da dahil olmak üzere, yazılı yargılama usulü
uygulanmaktadır. Yazılılık ilkesinin istisnası İYUK 17. maddede belirtilen varlığı halinde
duruşma yapılması mümkündür.
İYUK madde 17 – ‘1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve
yirmibeşbin türk lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla
benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin türk lirasını aşan
vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.
2. Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili
bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.
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3. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.
4. 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve
hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.
5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.’
Duruşma yeni delillerin ortaya konulması için kullanılmaz, bu nedenle sözlü tanık
dinleme imkanı da bulunmamaktadır. Dava dilekçesinde ileri sürülmeyen konular, duruşmada
ileri sürülememektedir.’

6.2.3. Toplu Yargılama İlkesi
Vergi yargılamasında mahkemeler kural olarak kurul halinde görev yaparlar. Türk
idari yargı sisteminde, tek hakimle görülen davalar dışında kurul halinde yargılama usulü
benimsenmiştir.

6.2.4. Kıyas Yapılmaması İlkesi
Kıyas, kanunda belli bir olaya uygulanacak hüküm olmaması nedeniyle, benzer
olaylarla ilgili hükümlerin o olaya da uygulanması demektir. Kıyas yorumdan farklı olup,
kıyasta yasanın kapsamında yer almadığı tespit edilen bir husus, yasada yer alan kavrama
benzetilmekte ya da yasanın ruhundan hareketle yasa normunun kapsamına dahil
edilmektedir. Anayasanın 73. maddesinde yer alan kanunilik ilkesi gereği vergi
uygulamasında ve vergi yargısında kıyas yasağı bulunmaktadır.

6.2.5. Diğer Usul İlkeleri
6.2.5.1. Delil Serbestliği İlkesi
VUK. madde 3/b
‘İspat: vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek
mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti
yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve
açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. İktisadi, ticari ve teknik
icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia
olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya
ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin ortaya konulmasında her türlü delil geçerlidir.’
Vergi yargılamasında delil serbestliği ilkesi kabul edilmesine rağmen bu ilkenin de
istisnaları bulunmaktadır;
Delil serbestliği ilkesinin istisnaları;
-

Yemin,
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-

Şahit ifadesi

-

Belge düzeni ‘dir.

6.2.5.2. Ekonomik Yaklaşım İlkesi
Ekonomik yaklaşım amaçsal yorumun vergi hukukuna özgü bir çeşididir. Ekonomik
yaklaşım ilkesi, vergi kanunlarının içeriğinin belirlenmesinde ve uygulanmasında kuralların
olguların biçimsel yapısından çok maddi ve ekonomik özüne ağırlık verilerek yorumlanması
olup, kanunda geçen kavramlar iktisadi içeriklerine göre yorumlanmaktadır.

6.2.5.3. Kamuya Yararlılık İlkesi
Bu ilke, idari yargının ve vergi yargısının temel ve yönlendirici ilkesi olup, tüm
yargılama ilkeleri kamuya yararlılık çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çünkü yapılan tüm
kamu işlemlerinde temel amaç kamu yararı olup, işlemlerde bu amacın ön planda tutulması
gereklidir.

6.2.5.4. Yerindelik Denetimi Yasağı
Yerindelik denetimi, bir işlem ya da bir eylemin değerlendiren bir kurum tarafından
uygulanması gereken bir işlem ya da eylem olup olmadığına, yani yerinde olup olmadığına
karar verilmesidir. İYUK’ta, idarenin yargı yetkisinin idari işlem ya da eylemlerin hukuka
uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu; idari mahkemelerin yerindelik denetimi
yapamayacakları; yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak
yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir
yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremeyecekleri hüküm altına alınmıştır.
İdare yargı yolu ile denetlenirken, idarenin tutum ve davranışının yerindeliği denetimi
söz konusu yargı denetiminin dışında kalmaktadır.

6.2.5.5. İdarenin Takdir Yetkisini Kaldıracak Bir Biçimde Karar
Verilmemesi
Anayasanın 125. maddesinde;
‘Yargı yetkisi hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlarda
gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve
işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez’ hükmü yer
almaktadır.
Bu hükümle yargının idarenin takdir yetkisini sınırlandıramayacağı ifade edilmiştir.
Ancak, idare takdir yetkisini kullanırken kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleriyle sınırlı
olup, yetki kullanımında mutlak ve sınırsız değildir.
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6.2.5.6. İdarenin İşlem Ve Eylem Niteliğinde Karar Verilmemesi
Anayasanın 125. maddesi ve İYUK’un 2. maddesi hükümleri gereğince ‘ idari işlem
ve eylem niteliğinde yargı kararı verilemez.’ İdari yargı idari işlem ve eylemin denetiminde
hukuka uygunluk ile sınırlıdır. Yargı kararıyla idari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı
verilememektedir.

6.2.5.7. Hakimin Hukuk Yaratma Yetkisinin Bulunmaması
Vergi yargısında hukukunda hakimin hukuk yaratma yetkisi bulunmamaktadır. Bir
kanun boşluğunun bulunması durumunda ortaya çıkan bu boşluk ancak kanun ile
doldurulabilmektedir. Ancak kanunda sayılan hallerde hakim takdir yetkisini
kullanabilecektir. Örneğin; VUK. m. 359 çerçevesinde kaçakçılık suçuna verilecek hapis
cezalarında alt sınır 18 ay üst sınır 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu suçu işleyenlere bu süreler
içinde herhangi bir süre hapis cezası verilecektir.
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Uygulamalar

112

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bu bölümde vergi yargısının işlevlerini ve vergi yargılamasında geçerli
olan usul ilkelerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi vergi yargısının asli işlevidir?
a) içtihat yaratma
b) vergi hesaplama
c) vergi uyuşmazlıklarını çözme
d) vergiyi tarh etme
e) hepsi.
2-Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılamasında delil olarak kullanılabilir?
a) tasdiki yapılmış defter
b) olayla ilgili muhasebeci
c) fatura
d) envanter defteri
e) hepsi.
3- Vergi kanunlarının içeriğinin belirlenmesinde ve uygulanmasında kuralların
olguların biçimsel yapısından çok maddi ve ekonomik özüne ağırlık verilerek
yorumlanmasına ne denir?
a)ekonomik yaklaşım
b) tipiklik
c) tipleştirme
d) tarhiyat
e) re’sen araştırma.
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4- Yargı mercilerinin, tarafların ileri sürdükleri
kendiliklerinden delil araştırması yapabilmelerine ne denir?

delillerle

bağlı

olmadan

a) re’sen araştırma
b) ekonomik yaklaşım
c) açık araştırma
d) taraflar ileri sürülme
e) ekonomik yorum.
5- Vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında vergi kanunlarının uygulanmasından
kaynaklanan hukuki anlaşmazlıklara ne denir?
a)vergi hatası
b) vergi uyuşmazlığı
c) vergide mücbir sebep
d) ekonomik yaklaşım
e) sirküler.
Cevaplar:
1-c, 2-e, 3-a, 4-a, 5-b.
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7. VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.VERGİ DAVASI
7.1.1.VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ
7.1.2.VERGİ DAVASI AÇABİLMENİN KOŞULLARI
7.1.3.VERGİ DAVASININ TARAFLARI
7.1.3.1.DAVACI
7.1.3.2.DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR
7.1.3.3DAVALI
7.1.3.4.DAVA DİLEKÇESİ
7.1.3.5.DİLEKÇE ÜZERİNDE UYGULANACAK İŞLEM
7.1.3.6. DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ YER
7.1.3.6.DAVA AÇMA SÜRESİ
7.2.VERGİ YARGISINDA SÜRELERİN HESAPLANMASI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Vergi davasının hukuki niteliği nasıldır?

2.

Vergi davası açmaya yetkili olanlar kimlerdir?

3.

Vergi davası hangi süreler içinde açılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Vergi davasının hukuki
niteliği

Vergi davasının iptal davası
ya da tam yargı davası olup
olmadığını öğrenmek.

Vergi davasının tarafları

Vergi davasında taraf
olanların kimler
olabileceğini öğrenmek.

Vergi davasında dava açma
süreleri

Dava açma sürelerini
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Vergi davası



Hukuki nitelik



Dava açma süresi
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Giriş
Vergi davası, vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi için idari yargıda açılan bir davadır.
Vergi davasına konu olan idari işlemler; bireysel ve genel düzenleyici işlemlerdir.
Bireysel işlemler; herhangi bir kişiyi ilgilendiren özel ve bireysel nitelikli işlemler;
genel düzenleyici işlemler; tüm mükellefleri ilgilendiren genel ve objektif nitelikli
düzenlemelere ilişkin işlemler olarak tanımlanabilmektedir.
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7.1. Vergi Davası
Vergi davası, vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi için idari yargıda açılan bir davadır.
Vergi davasına konu olan idari işlemler; bireysel ve genel düzenleyici işlemlerdir.
Bireysel işlemler; herhangi bir kişiyi ilgilendiren özel ve bireysel nitelikli işlemler;
genel düzenleyici işlemler; tüm mükellefleri ilgilendiren genel ve objektif nitelikli
düzenlemelere ilişkin işlemler olarak tanımlanabilmektedir.
İdare ile mükellefler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yargısal yola
başvurması mümkün olmakla birlikte mükelleflerin kendi beyan ettikleri matrahlara karşı
dava açması mümkün değildir. Ancak, bu durumun da iki istisnası bulunmaktadır.
1- vergi hatası bulunması,
2- ihtirazi kayıtla beyanda bulunulmuş olması.
İhtirazi kayıtla yapılan beyanlarda, mükellefler dava yoluna giderek haksız ödedikleri
vergileri geri isteyebileceklerdir. Ayrıca mükellefler vergi hatası bulunduğunu ileri sürerek
kendi beyan ettikleri matrahlara karşı dava açabileceklerdir. Ancak, beyan üzerine tarh edilen
vergilere karşı açılacak davalar verginin ödemesini durdurmamaktadır. Ancak mahkemede
yürütmenin durdurulması talebinde bulunulduğu takdirde ve bu yönde mahkemece karar
verilirse, verginin ödenmesi mahkeme kararına kadar ertelenmektedir.

7.1.1. Vergi Davasının Hukuki Niteliği
Vergi davasının hukuki niteliği konusu tartışmalıdır. Vergi davasının iptal davası
olduğunu savunanlar yanında tam yargı davası olduğunu da ileri sürenler de bulunmaktadır.
İdari yargıda davalar tam yargı davaları ve iptal davaları olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır (İYUK. m. 2-1)
İYUK. m.2/1-b maddesi uyarınca tam yargı davası ‘İdari eylem ve işlemlerden dolayı
kişisel hakları muhtel olanlar tarafından açılan’ davalardır. Tam yargı davalarının konusu iptal
davalarına göre daha geniş olup, tam yargı davalarının konusuna idari işlemler, idari eylemler
ve idari sözleşmeler girmektedir. Bu davayı açabilmek için bir hakkın ihlal edilmiş olması
gerekmektedir.
Vergi davasının tam yargı davası olduğunu ileri sürenler İYUK m. 2; ‘idari eylem ve
işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan dava’hükmüne
dayanmaktadırlar. Ayrıca, vergi davasının konusunun para ile ölçülebilir bir uyuşmazlık
olmasını, vergi davasının sonucu bakımından verilen terkin gibi kararlara bakıldığında bu
durumun açıkça anlaşılabildiğini ifade etmektedirler.
İYUK’un 2/1-a maddesi uyarınca iptal davaları ‘İdari işlemler hakkında yetki, şekil,
sebep, konu ve amaç yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaati ihlal
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edilenler olarak açılan davalar’ davalardır. İptal davaları ile idarenin yaptığı idari işlemlerde
hukuka uygun davranması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu davalarda idari işlemin hukuka
aykırılığı tespit edilirse işlemin iptali gerçekleşmektedir.
Vergi davasının iptal davası olduğunu ileri sürenler, idare tarafından yapılan işlemler
unsurları açısından hukuka aykırı ise iptal edilmelerinin mümkün olduğunu söylemektedirler.
Bu nedenle vergi davasının iptal davası olduğu ifade edilmektedir.

7.1.2. Vergi Davası Açabilmenin Koşulları
İdarenin tek yanlı, kesin yürütülmesi zorunlu idari işlemleri için dava açılabilmektedir.
2576 sayılı Kanun’un 6. Maddesinde vergi mahkemelerinin bakmakla yükümlü olduğu
davalar yer almaktadır. Bu kapsamda, VUK kapsamına giren vergi, resim, harçlar ile gümrük
vergilerinin, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harçlar ile benzeri mali
yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıklar vergi davasının
kapsamına girmektedir. Bunlar dışında ortaya çıkan uyuşmazlıklar vergi davasının konusuna
girmemektedir.
Vergi davası açabilmek için verginin;


ikmalen, re’sen ya da idarece tarh edilmiş olması,



cezanın kesilmiş olması,



takdir ve tadilat komisyonu kararına vergi salınması,



tevkif suretiyle alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış olması

ya da ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerekmektedir. (VUK. M. 378)


Tahsil aşamasında vergi mahkemesine dava açabilmek için ise;



ödeme emrinin tebliğ edilmesi,



teminat istenmesi,



ihtiyati haciz uygulanması gerekmektedir. (6183 sayılı Kanun’un ilgili

hükümleri)
VERGİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEMELER
İlk Derece Mahkemeleri:

Vergi Mahkemeleri (idari yargısı içinde yer alan vergi

uyuşmazlıklıklarını çözmekle görevli mahkemelerdir)
Danıştay (Danıştay Kanunu m. 24)
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Üst Mahkemeler:
Bölge İdare Mahkemeleri
Danıştay

7.1.3. Vergi Davasının Tarafları
Davalarda olduğu gibi vergi davasının da davacı ve davalı olmak üzere iki tarafı
bulunmaktadır. Davada tarafların kim olduğu, davacı tarafından dava dilekçesinde
gösterilmektedir.

7.1.3.1. Davacı
Vergi davası kural olarak idare aleyhine açılmaktadır. Vergi davası açmaya yetkili
olanlar VUK’da belirlenmiştir. Bu anlamda VUK’un 377. Maddesinde özel bir yargılama
usulü öngörülmüştür.

7.1.3.2. Dava Açmaya Yetkili Olanlar
Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar VUK’un 377. maddesinde
belirtilmektedir.
Buna göre; Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve
kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. Vergi dairesi tadilat ve takdir
komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir.
Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, olmayan yerlerde
hesap işleri müdürü veya o görevi yapan kullanır. Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi
daireleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen tutarları aşan davalarda
Gelir İdaresi Başkanlığının (İl özel idareleri ile belediyeler, valilerin) muvafakatını almadan
vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidemezler.
Gelir İdaresi Başkanlığı, tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla, muvafakat
verme yetkisini vergi dairesi müdürlüklerinin taraf bulunduğu davalar için vergi dairesi
başkanlıklarına ve/veya defterdarlıklara devredebilir.
VUK’un mükerrer 49. Maddesine göre; a) Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci
maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet
bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı
Resmî Gazete ile ilânını izleyen onbeş gün içinde Danıştayda dava açabilir.
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7.1.3.3. Davalı
Vergi davalarında davalı, vergi dairesi ya da bazı durumlarda Maliye Bakanlığı’dır.
Vergi hatalarına karşı düzeltme talebiyle şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na
başvurulabilmektedir. Bakanlık tarafından verilen ret kararına karşı Danıştay’da Maliye
Bakanlığı’na karşı dava açılmaktadır.
Takdir komisyonu kararına karşı belediye, ticaret ve sanayi odası ya da mesleki
teşekkülün dava açması durumunda davalı defterdarlık ya da mal müdürlüğüdür.
İkmalen, re’sen ve idarece tarhiyatta davalı tarhiyatı yapan vergi dairesi müdürlüğü,
kesilen cezalarda davalı, cezayı kesen vergi dairesi müdürlüğü; il özel idare vergilerine karşı
açılan davalarda davalı valilik; belediye vergilerine karşı açılan davalarda belediye
başkanlığıdır.
Genel düzenleyici işlemlere karşı açılabilecek vergi davalarında davalı Maliye
Bakanlığı’dır.

7.1.3.4. Dava Açma Süresi (İyuk. M.7)
Dava açma hakkının kullanılması belirli sürelerle sınırlandırılmıştır. Belirlenen süreler
içinde dava açılmaması durumunda dava açma hakkı kaybedilmektedir. Dava açma süresi,
özel kanunlarında ayrı süre belirtilmeyen durumlarda, Danıştay’da ve idare mahkemelerinde
60 gün, vergi mahkemelerinde ise bu süre 30 gün olarak belirlenmiştir.
Bu süreler;
1- İdari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı;
2- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezalarından
doğan uyuşmazlıklarda dava açma süreleri;
a) Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın;
b) Tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin;
c) Tevkif yoluyla alınan vergilerde hak sahiplerine ödemenin;
d) Tescile bağlı vergilerde tescilin; yapıldığı; idarenin dava açması gereken konularda
ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği: tarihi izleyen günden başlamaktadır.
Adresleri bilinmeyen özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla tebliğ yapılan
hallerde, özel kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, süre son ilan tarihini izleyen günden
itibaren 15 gün sonra işlemeye başlamaktadır. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava
açma süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak, bu işlemlerin uygulanması
üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem ya da her iki işlem aleyhine birden
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dava açabilirler. düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması, bu düzenlemeye dayalı işlemin
iptalini engellemez.
İYUK’un vergi davaları için öngördüğü 30 günlük süre dışında, özel kanunlarda da
dava açma süreleri bulunmaktadır.
6183 sayılı kanunda ödeme emirlerine, ihtiyati hacze ve ihtiyati tahakkuka karşı 7 gün
içinde dava açılacağı düzenlenmiştir. Yine VUK’da uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin
tutanağın mükellef ya da ceza muhatabına tebliğ edildiği tarihte dava açma süresi bitmiş ya da
15 gün az kalmış ise, dava açma süresi, tutanağın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün
uzamaktadır.
Dava açma süreleri mali tatil nedeniyle uzamaktadır. 5604 sayılı Kanunun 1 inci
maddesinin (3) numaralı fıkrasında, "Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde
yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin
dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden
itibaren tekrar işlemeye başlar." hükmüne yer verilmiş olup, bu hükmün uygulanmasına
ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

7.1.3.5. Dava Dilekçesi (İyuk M. 3)
Vergi davası vergi mahkemesi başkanlığına hitaben yazılmış bir dilekçe ile
açılmaktadır.
Dilekçede yer alması gereken bilgiler şunlardır:

Tarafların ve varsa vekillerinin ya da temsilcilerinin ad ve soyad veya
unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,


Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller,



Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,


Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile bunların zam ve
cezalarına ilişkin davalarda uyuşmazlık konusu miktar,

Vergi davalarında, davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının
nev’i, ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap
numarası.
Dava konusu kararın ve belgelerin asılları ya da örneklerinin de eklendiği dava
dilekçesi, Karşı taraf sayısından bir fazla düzenlenir. Her bir idari işleme karşı ayrı bir dilekçe
ile dava açılmaktadır. Şartların oluşması durumunda birden çok işleme karşı tek bir dilekçe ile
dava açılabileceği gibi birden çok kişi de tek bir dilekçe ile dava açabilmektedir.
İYUK madde 5. ile idari işlemlere karşı ayrı ayrı dava açılması gerektiğine ilişkin asıl
kurala istisna getirilmiştir.
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İYUK M.5
Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki
yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de
dava açılabilir.
Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya
menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı
olması gerekir.
Bu madde ile maddi ya da hukuki yönden ya da sebep-sonuç ilişkisi bakımından
birbirine bağlı işlemlerin tek bir dava ile çözümlenmesinin sağlanması yoluyla zaman
bakımından tasarrufun sağlanması ve farklı yönde kararların alınmasının önlenmesidir.

7.1.3.6. Dilekçenin Verileceği Yer (İyuk. M.4)
Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu
mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi
başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi
sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı
memleketlerde Türk Konsolosluklarına verilebilir.

7.1.3.7. Dilekçe Üzerinde Uygulanacak İşlem
İYUK M.6 ;
Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4. maddede
yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal
kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı
tarihte açılmış sayılır.
Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kağıdı
verilir.
4 ncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay
veya ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları
bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kağıdının tarih ve
sayısı dilekçelere yazılır
Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta
ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve
tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı
veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği
takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde
verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ
olunur.
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Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek
şekilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı
veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ
olunur.
Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha
tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar
verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle
yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir
ve davacıya tebliğ olunur.

7.2. Vergi Yargısında Sürelerin Hesaplanması (İyuk. M.7-8)
Madde 7 – 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde
Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.
2. Bu süreler;
a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından
doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan
hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak
sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması
gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği;
Tarihi izleyen günden başlar.
3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla
bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan
tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.
4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden
itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya
uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal
edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.
Vergi yargılamasında süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren
başlamaktadır. Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa,
süre tatili izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzamaktadır. Sürelerin son günü,
mahkemelerin çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa, süreler ara vermenin sona erdiği günü
izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vergi davasının hukuki niteliğini, vergi davası açmaya yetkili olanları,
dava açma sürelerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Mükellefler hangi konuda vergi davası açamaz?
a)re’sen tarh edilen vergi
b) ikmalen tarh edilen vergi
c) idarece tarh edilen vergi
d) beyan edilen vergi
e) ihtirazi kayıtla verilen beyannmeye dayanılarak tarh edilen vergi.
2- İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları muhtel olanlar tarafından açılan’
davalara ne denir?
a) tam yargı davası
b) ceza davası
c) iptal davası
d) hukuk davası
e) adli dava.
3- Vergi yargılamasında süreler hangi günden itibaren başlar?
a) tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren
b) tebliğ tarihinde
c) tebliğ edildikten 5 gün sonra
d) tebliğ tarihini izleyen günü takip eden 3. Günün sonundan
e) tebliğ edildiği anda.
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4- Birden fazla kişinin tek bir dilekçe ile dava açabilmesinin koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) davacıların istedikleri anda
b) davacıların hak ve menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi
olayın aynı olması durumunda
c) davacıların hak ve menfaatlerinde farklılık olması durumunda
d) davacıların ortak hareket etmeleri için sözleşme yapmaları durumunda
e) Davaya yol açan olayın hukuki sebeplerinin aynı ancak davacıların haklarının
farklılığı durumunda.
5- Vergi mahkemelerinde dava açma süresi ne kadardır?
a) 15 gün
b) 7 gün
c) 30 gün
d) 60 gün
e) 90 gün.
Cevaplar:
1-d, 2- a, 3- a, 4- b, 5- c.
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8. VERGİ DAVASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI,
ZAMANAŞIMI, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
8.1.1.YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ŞARTLARI
8.1.1.1.USULE İLİŞKİN ŞARTLAR
8.1.1.2. ESASA İLİŞKİN ŞARTLAR
8.1.2. VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
8.1.3.İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELER ÜZERİNE YAPILAN
İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR
8.1.4.TAHSİL
AŞAMASINDAKİ
ALACAKLARDAN
UYUŞMAZLIKLARA KARŞI AÇILAN DAVALAR

DOĞAN

8.1.5.DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI VE İŞLEMDEN KALDIRILAN
DAVA DOSYASININ TEKRAR İŞLEME KONULMASI
8.1.6.MÜKELLEFİN
TALEBİ
ÜZERİNE
TAKDİR
BELİRLENEN EMSAL BEDELE KARŞI AÇILAN DAVALAR

KOMİSYONUNCA

8.1.7.KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI
8.1.8.YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINA KARŞI İTİRAZDA
BULUNULACAK MERCİLER
8.1.9. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ SONUÇLARI
8.2. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
8.3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KORUNMASI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yürütmenin durdurulması nedir?

2.

Yürütmenin durdurulmasının sonuçları nelerdir?

3.

Hakdüşürücü süre nedir?

4.

Zamanaşımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yürütmenin durdurulması

Yürütmenin durdurulmasını
şartlarını ve sonuçlarını
öğrenmek.

Yürütmenin kendiliğinden
durmaması

Yürütmenin kendiliğinden
durmamasının istisnalarını
öğrenmek

Zamanaşımı

Dava açma sürecinde
zamanaşımını öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Yürütmenin durdurulması



Zamanaşımı



Hak düşürücü süre
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Giriş
Vergi davalarında yürütmenin durdurulması diğer idari yargı davalarından özellik
göstermektedir. Vergi ile ilgili uyuşmazlıklarda istisnalar hariç dava açılması yürütmeyi
kendiliğinden durdurmakta ve sonuçları farklılaşmaktadır. Yürütmenin durdurulması ile ilgili
hükümler İYUK m. 27 ve Anayasa’nın 125. Maddesinde yer almaktadır. Zamanaşımı
hükümleri açısından da idari yargı ile adli yargı arasında farklılık bulunmaktadır.
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8.1. Yürütmenin Durdurulması
Yürütmenin durdurulması, hukuka aykırılık iddiası ile iptal davasına konu edilmiş bir
idari işlemin yetkili yargı organı tarafından kanunilik karinesinin geçici olarak askıya
alınması olarak tanımlanabilir. Mahkemece yürütmenin durdurulması kararının hangi koşullar
altında verilmesi ile ilgili hükümler hem anayasa’da (m.125) hem de İYUK (m. 27)’ de yer
almaktadır.
ANAYASA MADDE 125
‘…idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve
idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
gerekçe
gösterilerek
yürütmenin
durdurulmasına
karar
verilebilir.
Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca millî güvenlik,
kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini
sınırlayabilir….’
İYUK MADDE 27
1. Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin
yürütülmesini durdurmaz.
2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç
veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının
birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi
geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.
Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra
yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Ancak,
kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici
veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari
işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle
hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya
imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine
başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.
3. Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı
anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.
4. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh
edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava
konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü
fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu
şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen
beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar,tahsil
işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.
141

5. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler
kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.
6. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun
gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan
anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim
tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.
7. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay Dava
Dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge
idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi
mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine,
çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara
en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye,
kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz
edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar
vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
8. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara
bağlanır.
9. Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar onbeş gün içinde yazılır ve
imzalanır.
10. Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde
bulunulamaz.

8.1.1. Yürütmenin Durdurulması Şartları
Anayasa’nın 125. maddesi ve İYUK’un 27. Maddesinde yürütmenin durdurulması
şartları yer almaktadır.
Genel olarak yürütmenin durdurulması şartlarını şu şekilde ifade edilebilir:

doğması,


İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararların
İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması.

Bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek ve teminat
karşılığında yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.
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8.1.1.1. Usule İlişkin Şartlar
BİR DAVA AÇILMIŞ OLMASI
Yürütmenin durdurulması isteminde bulunabilmek için idari dava açılması gerekir.
Açılan dava içinde yürütmenin durdurulması istenebilir.
YAZILI OLARAK TALEP EDİLMESİ
İdari yargı yerleri kendiliğinden yürütmenin durdurulmasına karar veremez ve yazılı
talep üzerine yürütmenin durdurulmasına karar verilir.
Yürütmenin durdurulması dava dilekçesi ile birlikte ya da dava açıldıktan sonra talepte
bulunularak verilir. Uygulamada bu talep, dava dilekçesinin sağ üst köşesinde parantez içine
‘yürütmenin durdurulması isteği vardır’ şeklinde olmaktadır.
KARARIN GEREKÇE GÖSTERİLEREK VERİLMESİ
İYUK m. 27’ye göre ve anayasa m. 125’e göre mahkeme yürütmenin durdurulması
kararlarını gerekçeli olarak vermek zorundadır.
TEMİNAT İSTENMESİ
Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun
gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan
anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim
tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.
(İYUK M. 27-6)
6183 sayılı kanun’un 10. maddesine göre teminat kabul edilecek olanlar;
Para,
Banka teminat mektupları,
Hazine bono ve tahvilleri,
Hükümetçe belirlenecek milli esham ve tahvilatlar,
İlgililer ve ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı idarece
haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar,
Gayrimenkul rehni,
Noterden onaylı bir kefalet sözleşmesi ile gösterilen kefil.
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8.1.1.2. Esasa İlişkin Şartlar
TELAFİSİ GÜÇ YA DA İMKÂNSIZ ZARARLAR
Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya
imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte
gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi
geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. (İYUK M.
27-2)
İDARİ İŞLEMİN AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLMASI
İYUK M. 27-2’de belirtilen hükümler çerçevesinde idari işlemin açıkça hukuka aykırı
olması şartının da yürütmenin durdurulması için gerekli olan şartlar içinde sayılmıştır. İdari
işlemin uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararların doğması ve idari işlemin
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin
durdurulması kararı verililir.
Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunması
alınmaksızın da durdurulabilir.
Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemlerin hangi gerekçelerle hukuka
aykırı olduğunun açıkça belirtilmesi ve söz konusu işlemin uygulanması halinde doğacak
telafisi güç ya da imkansız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili
kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu gerekçesiyle
yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin
durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın
istem reddedilebilir. (İYUK M. 27-2)

8.1.2. Yürütmenin Durdurulmasının Vergi Davaları Açısından
Değerlendirilmesi
Vergi davalarında yürütmenin durdurulması kararlarının verilmesinde farklı bir durum
bulunmaktadır.
Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarına dava karşı açılması, tarh edilen vergi,
resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu
edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurmaktadır. Yani yürütme davacının talebine gerek
olmaksızın kendiliğinden durmaktadır.
Kısmi açılan davalarda tahsilat sadece davaya konu olan kısım için durmakta, dava
konusu edilmeyen vergi işlemlerinin ya da dava kapsamı dışında kalan kısımlar için tahsilat
durmamaktadır.
Vergi uyuşmazlıklarında dava açılmasının tahsilatı durdurması ilkesinin bazı
istisnaları vardır.
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1- İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlere karşı açılan davalar,
2- Tahsil aşamasındaki alacaklardan doğan uyuşmazlıklara karşı açılan davalar,
3- Dosyanın işlemden kaldırılması ve işlemden kaldırılan dava dosyasının tekrar
işleme konulması
4- Mükellefin talebi üzerine takdir komisyonunca belirlenen
açılacak davalar

emsal bedele karşı

5- Kanun yoluna başvurulması

8.1.3. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine Yapılan
İşlemlere Karşı Açılan Davalar
Beyana dayalı vergilerde mükelleflerin beyanları esastır. Mükellefler kendi beyan
ettikleri matrahlara karşı dava açamamaktadırlar. Ancak ihtirazi kayıtla beyanname verilmesi
ve vergi hatası bulunması durumunda dava açabilmektedirler.
İhtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tarh edilen vergiye karşı açılan davalar
tahsil işlemini durdurmaz. Ancak, davacının yürütmenin durdurulmasını istemesi ve
mahkemenin de talebi uygun görmesi halinde yürütme durdurulur.

8.1.4. Tahsil Aşamasındaki Alacaklardan Doğan Uyuşmazlıklara
Karşı Açılan Davalar
6183 sayılı kanun’a göre yapılan tahsilat işlemlerine, özellikle ödeme emrine, ihtiyati
hacze ve ihtiyati tahakkuka karşı açılan davalarda, sadece davanın açılması yürütmeyi
durdurmaz.Ödeme emrine karşı dava açan borçlu, 6183 sayılı kanuna göre teminat gösterdiği
takdirde takip işlemi dava konusu borç miktarı için, vergi mahkemesince bu konuda karar
verilinceye kadar ilgili tahsil dairesince durdurulur.

8.1.5. Dosyanın İşlemden Kaldırılması Ve İşlemden Kaldırılan Dava
Dosyasının Tekrar İşleme Konulması
Bazı durumlarda tahsilat davasının açılması ile yürütmeyi kendiliğinden durdurmaz.
Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması durumunda, yeni adresin bildirilmesine
kadar dava dosyası işlemden kaldırılır. Varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden
hükümsüz kalır.
Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres bildirilmek
suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde, davanın açılmamış sayılmasına
karar verilir.
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Bu şekilde işlemden kaldırılan vergi dava dosyaları ile ilgili tahsil işlemi devam eder.
işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması tahsil işlemini durdurmaz. tahsilatın
durması için mahkemece yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekir.

8.1.6. Mükellefin Talebi Üzerine Takdir Komisyonunca Belirlenen
Emsal Bedele Karşı Açılan Davalar
VUK M. 267’ ye göre emsal bedel, gerçek bedeli olmıyan veya bilinmeyen veyahut
doğru olarak tesbit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline
nazaran haiz olacağı değerdir.
Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre belirlenmektedir.
Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile
değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa,
emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan
"Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal
bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır.
İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli
bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan
satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli
eder.
Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal
bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir.
Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca
yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır.
Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı
mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.

8.1.7. Kanun Yoluna Başvurulması
Bu durumda da yürütme kendiliğinden durmaz. Vergi mahkemelerine dava açılması
yürütmeyi kendiliğinden durdurmaktadır. Ancak vergi mahkemelerinin kararlarına karşı
bölge idare mahkemesi ya da Danıştay’a başvurulması yürütmeyi kendiliğinden durdurmaz.
Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay
kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında
yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi,
kurulu veya istinaf başvurusunu incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar
verilebilir. (İYUK M. 52-1)
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8.1.8. Yürütmenin Durdurulması
Bulunulacak Merciler (İyuk M.27-7)

Kararlarına

Karşı

İtirazda

Yürütmenin durdurulması kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde
bir defaya mahsus itiraz edilir ve ilgili merciler itirazları kendileri geliş tarihinden itibaren 7
gün içinde incelemek ve karar vermek zorundadırlar. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Danıştay dava daireleri tarafından verilen kararlara karşı vergi dava daireleri kurulu,
Bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesi,
Vergi mahkemeleri (kurul yada hakim) tarafından verilen kararlara karşı bölge idare
mahkemesi,
Çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen
kararlara en yakın nöbetçi mahkeme veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkeme’
ye itiraz edilebilir.

8.1.9. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları (İyuk M. 28)
Yürütmenin durdurulması kararı verildiğinde idarenin bu kararı 30 gün içinde
uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süreci geçirmeksizin işlem tesis etmek veya
eylemde bulunmak zorundadır. Vergi uyuşmazlıklarında yürütmenin durdurulması kararı
verildiğinde vergi tahsil işlemine başlanmaz. Tahsil işine başlanılmış ise devam edilmez.

8.2. Zamanaşımının Kesilmesi
Özel hukukta dava açılması ile dava konusu hak için zaman aşımı kesilmektedir.
Dava açılmasıyla kesilen zamanaşımı, dava devam ettiği sürece iki tarafın yargılama ile ilgili
her işleminden ve hakimin her emir ve kararından sonra yeniden işlemeye başlar. Vergi
yargısında da davanın açılmasıyla dava açma süresinin işlemesi durmaktadır.

8.3. Hak Düşürücü Sürenin Korunması
Davanın açılmasıyla hak düşürücü süreler de korunmuş olmaktadır.
Vergi
mahkemesinde dava açma süresi de ‘hak düşürücü’ süre olarak kabul edilmektedir. Belirtilen
sürelerde dava açılmaması durumunda mükellef veya ceza muhatabı dava açma hakkını
kaybetmektedir.
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Uygulamalar

148

Uygulama Soruları

149

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yürütmenin durdurulması kararlarının verilmesi sürecini, yürütmenin
durdurulmasının sonuçlarını ile vergi davası açılmasının zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere
etkisini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Vergi mahkemelerinde dava açılmasının yürütmenin durdurulması üzerindeki etkisi
nasıldır?
a) yürütmenin durdurulması kararları ayrıca verilmedikçe herhangi bir sonuç yaratmaz
b) işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda vergi davalarında yürütmenin
durdurulması kararı verilir
c) Telafisi mümkün olmayan zararların oluşması durumunda yürütmenin durdurulması
kararı verilir
d) yürütmenin durdurulması için ayrıca vergi mahkemesinde talepte bulunulması
gerekir
e) vergi mahkemelerinde dava açılması dava konusu edilen vergi ve cezalar için tahsil
işlemini otomatik olarak durdurur.
2- Anayasa Mahkemesine başvuru yapılması yürütmeyi durdurur mu?
a) Ayrıca talep gerekir
b) Yürütmenin durması için herhangi bir işlem yapılması gerekmez
c) Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı
verilemez
d) Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı
verilebilir
e) Hiçbir şekilde yürütmenin durdurulması kararı verilemez.
3- Yürütmenin durdurulması kararlarına karşı kaç gün içinde itiraz edilebilir?
a) 7 gün
b) 15 gün
c) 30 gün
d) 60 gün
e) 45 gün.
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4- Aşağıdakilerden hangisi emsal bedel tespit yöntemlerindendir?
a) Mükellefle anlaşma yöntemi
b) karşılaştırılabilir fiyat yöntemi
c) maliyet bedeli yöntemi
d) maliyet artı yöntemi
e) işleme dayalı kar marjı yöntemi.
5- Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak kaç yıl içinde yeni adres
bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde, davanın açılmamış
sayılmasına karar verilir?
1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl.
Cevaplar:
1-e, 2-c, 3-a, 4-c, 5- a.
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9. YARGILAMA SÜRECİ VE DAVANIN KARARA BAĞLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1-DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME VE KARAR
2-VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREV VE YETKİ
3-DİLEKÇELERİN TARAFLARA TEBLİĞİ; SAVUNMA VE CEVAPLAR
4-DURUŞMA
5-DOSYALARIN İNCELENMESİ
6-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI
7-DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
yapılır?

Vergi mahkemelerine verilen dilekçelerde ilk inceleme hangi yönlerden

2.

Vergi uyuşmazlıklarında görevli ve yetkili merciler kimlerdir?

3.

Vergi uyuşmazlıklarında duruşma hangi durumlarda yapılır?

155

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dilekçeler üzerinde ilk
inceleme

İlk inceleme sürecini
öğrenmek.

Vergi uyuşmazlıklarında
görev ve yetki

Vergi uyuşmazlıklarının
çözümünde görev ve yetki
kavramlarını öğrenmek.

Vergi uyuşmazlıklarının
çözümünde duruşma süreci
ve karar.

Duruşma sürecini ve karar
sürecini öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İlk inceleme



Karar süreci



Duruşma
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Giriş
Vergi uyuşmazlıklarının çözümü için dava açılmasında verilen dilekçeler davanın esas
incelemesine ve savunma aşamasına geçilmeden önce çeşitli yönlerden incelenir. Bu süreç
tamamlandıktan sonra dava dilekçesinin kabulüne karar verilebilir.
Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde görev ve yetki kavramları da önem taşıyan
kavramlardandır. Görev, davaların konuları bakımından mahkemeler arasında nasıl
dağılacağını belirlerken, yetki ise davanın hangi yerde bulanan mahkemede açılacağını ifade
eder.
Vergi uyuşmazlıklarında duruşma süreci, davanın karara bağlama sürecinde de adli
yargıdan farklılıklar bulunmaktadır.
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9.1. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme Ve Karar
İdari yargılama usulüne göre, davanın esastan incelenmesine ve savunma aşamasına
geçmeden önce, davanın açılma aşamasında eksiklik bulunup bulunmadığının incelenmesi
yani dilekçeler üzerinde ilk incelemenin yapılması gerekir.
Yargılama süreci, dava dilekçesinin ve davanın şekle uygun olup olmadığının
incelenmesi ve dava dilekçesinin kabulünden sonra, esasın ve davanın özünün incelenmesi
aşaması olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Dilekçeler Danıştay’da Evrak Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe
görevli dairelere havale olunur. Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dilekçeler, evrak
bürosunca kaydedilerek ilgili mahkemelere havale olunur. Dilekçe sahibine evrakın tarih ve
sayısını gösterir ücretsiz bir alındı kâğıdı verilir. Dilekçeler, Danıştay’da daire başkanının
görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya
görevlendireceği bir üye tarafından:
a) Görev ve yetki,
b) İdari merci tecavüzü,
c) Ehliyet,
d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,
e) Süre aşımı,
f) Husumet,
g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları,
yönlerinden sırasıyla incelenir.(İYUK M. 14)
Dilekçeler yukarıdaki yönlerden kanuna aykırı görülürse, durum, görevli daire veya
mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hakimle çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor
düzenlenmez ve ilgili hakim tarafından iyuk, m. 15 hükümleri uygulanır.
İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler ya da daire veya
mahkeme tarafından ilk inceleme raporu yerinde görülmez ise, tebligat işlemi yapılır ve ilk
inceleme en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.
Dilekçe üzerinde yapılan ilk inceleme sonucunda,


adli yargının görevli olduğu konularda açılan davalarda davanın reddine;
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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;


Dilekçe şekli aykırılık teşkil ediyorsa, 30 gün içerisinde aykırılığı gidererek

yeniden dava açmak üzere dilekçenin reddine, eğer şekle aykırılık tekrar ediyorsa dilekçenin
reddine,


Ehliyet yönünden dava ehliyetsiz kişi tarafından açılmışsa, davanın

ehliyetsizlik nedeniyle reddine,


Dava süresi içinde açımlamamışsa, davanın süre aşımı nedeniyle reddine,



İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı

ve süre aşımı hallerinde davanın reddine;


Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde,

dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğin,


Dava, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından açılmış ise otuz

gün içinde bizzat veya bir avukat aracılığı ile dava açılmak üzere dilekçelerin reddine,


Birden çok işleme karşı tek bir dilekçe ile açılan davalarda kanundaki şartları

taşımaması nedeniyle 30 gün içinde her işleme karşı ayrı ayrı dilekçe ile dava açmak ya da
herkesin kendisiyle ilgili işleme karşı ayrı dilekçe ile dava açmak üzere dilekçenin reddine,


İdari merci tecavüzü halinde, dilekçelerin görevli idari mercie gönderilmesine

karar verilir.
Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştay’a ya da ilgili mahkemeye
başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. (İYUK M. 15)
Çözümlenmesi Danıştay’ın İdare ve Vergi mahkemelerinin görevlerine girmesi
durumunda, adli yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde,
bu konudaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren 30 gün içinde görevli
mahkemede dava açılabilir. Görevsiz yargı merciine başvurma tarihi, Danıştay’a, İdare ve
Vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edilir. (İYUK M. 9-1)
Bu şekilde reddedilen davalarda, görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra 30
günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idari dava açılması için öngörülen süre henüz dolmamış ise
bu süre içinde idari dava açılabilir. (İYUK M. 9-1)

9.2. Vergi Uyuşmazlıklarında Görev Ve Yetki
Görev; davaların konu bakımından Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi
mahkemeleri ve İdare mahkemeleri arasında dağılımını ifade etmektedir. Yetki; davanın hangi
yerde bulunan mahkeme tarafından açılacağını ifade eder.
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Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme;


Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri tarh ve

tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen;


Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle vuk’a göre, şikayet

yoluyla yapılan vergi hatalarının düzeltilmesi taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde, vergi
resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettiren;


6183 sayılı kanun’un uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen; diğer

uyuşmazlıklarda, dava konusu işlemi yapan; dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

9.3. Dilekçelerin Taraflara Tebliği; Savunma Ve Cevaplar (İyuk M.
16)
Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma
davacıya tebliğ olunur. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma
da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci
savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın
görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir. Taraflar
yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde cevap verebilirler. Bu süre,
ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine, görevli mahkeme
kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak şartıyla uzatılabilir. Sürenin
geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. Taraflar, sürenin geçmesinden
sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler.
Uyuşmazlık konusu işlem dosyalarının aslı ya da onaylı örneği, idarenin savunması ile
birlikte, Danıştay’a veya ilgili Mahkeme Başkanlığı’na gönderilir. Bu şartlar altında dava
dosyası tekemmül etmiş ve karar verme aşamasına gelinmiş olmakta ve dosyaların tekemmül
ettikleri sıraya göre 6 ay içinde sonuçlandırılması gerekir.

9.4. Duruşma (İyuk M.17-18-19)
Duruşma, tarafların iddia ve savunmalarını sözlü olarak mahkeme huzurunda
tekrarlamalarından ibarettir. Tarh edilen vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile
bunların zam ve cezaları toplamı belli tutarı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği
üzerine duruşma yapılır. Duruşmalar açıktır. Genel ahlakın ya da kamu güvenliğinin gerekli
olduğu durumlarda, görevli daire ya da mahkemenin kararı ile duruşmanın bir kısma ya da
tamamı gizli olarak yapılabilir. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan
yalnız biri gelirse, onun açıklamaları dinlenir. Hiçbiri gelmezse, duruşma açılmayarak evrak
üzerinde inceleme yapılır.
Vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve savunmanın gerektirdiği
hallerde, mahkeme, dava konusu tarhiyatın dayanağı olan incelemeyi yapmış olan inceleme
elemanları ile mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu mali müşavirini ya da
muhasebecisini de dinler.
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Duruşma yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde karar verilir. Ara kararı verilen
durumlarda, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir.

9.5. Dosyaların İncelenmesi (İyuk M. 20)
Vergi uyuşmazlıklarına ait davalarda re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Hakim,
tarafların ortaya koydukları iddia, delil bağlı olmaksızın kendiliğinden davaya ilişkin her türlü
bilgi ve belgeyi araştırabilmekte ve delil toplayabilmektedir.
Mahkeme başkanının görevlendirmiş olduğu üye, raportör sıfatıyla dosyayı inceler ve
raporunu hazırlar. Danıştay ile vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait
incelemeleri kendiliklerinden yapar. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda evrak
gönderilmesini ve her türlü bilgileri taraflardan ve diğer yerlerden isteyebilirler. Bu kararların
ilgililer tarafından süresi içinde yerine getirilmesi zorunlu olup, haklı sebeplerin varlığı
halinde, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.
Taraflardan birinin ara kararının gereklerini yerine getirmemesinin verilecek karara
etkisi, mahkeme tarafından önceden takdir edilir ve ara kararında bu husus da ayrıca belirtilir.
İstenen bilgi ve belgeler, devletin güvenliğine ya da yüksek menfaatleriyle birlikte
yabancı devletlere de ilişkin olduğu durumlarda, Cumhurbaşkanı yada ilgili Cumhurbaşkanı
yardımcısı veya bakan, gerekçesini bildirerek, istenen bilgi ve belgeleri vermeyebilir. Böylece
verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez.
Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, kanunda belirtilen
öncelik ve ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulu’nca, diğer mahkemeler için
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca, diğer mahkemeler için Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nca konuları itibariyle tespit edilip, resmi gazete’de ilan edilecek öncelikli
işler göz önünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri
sıra dahilinde karara bağlanır.
Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre tekemmül
tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

9.6. Dosyanın İşlemden Kaldırılması (İYUK M. 26)
Dava sırasında ölüm ya da herhangi bir sebeple tarafların kişilik ya da niteliğinde bir
değişiklik oluşursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar, gerçek
kişilerden olan tarafın ölümü durumunda, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine
kadar, dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemeler tarafından karar verilir.
Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması
kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Ayrıca yalnız öleni ilgilendirilen davalara ait dilekçeler
iptal edilir. Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamadığı durumlarda, yeni adresin
bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdurulması kararı
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kendiliğinden hükümsüz kalır. Dosyaların işlemden kaldırılmasına ve davanın açılmamış
sayılmasına dair kararlar karşı tarafa tebliğ edilir.

9.7. Davaların Karara Bağlanması (İYUK M. 22-23-24-25)
Konulara ilişkin gerekli incelemeler yapıldığında meseleler sırasıyla oylanarak karara
bağlanmaktadır. Azınlıkta kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azınlıkta
kalanların görüşleri, kararların altına yazılır. Her dava dosyası için, görüşmeler katılan
başkan ve üyelerin, Danıştay’da düşüncesini açıklayan savcının, tetkik hakiminin ve tarafların
ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararların
sonucu ile çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar,
görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır.
Kararlarda şu bilgilere yer verilir;

Tarafların ve varsa vekillerinin ya da temsilcilerinin ad ve soyadları ya da
unvanları ve adresleri,

Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti, talebin
sonucu ile davalının savunmasının özeti,

düşünceleri,

Danıştay’da görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile


Duruşmalı davalarda, duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan
taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları,

Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm; tazminat
davalarında ise hükmolunan tazminatın miktarı,


Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği,



Kararın tarihi ve oybirliği ilemi oy çokluğu ilemi verildiği;


Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakimin ad ve soyadları ve
imzaları ile varsa karşı oyları,

numarası.

Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar


Kararların mahkeme başkanı ve üyeleri ya da hakim tarafından imzalı
asıllarından biri karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konulur.

Mahkeme mührü ve başkan ya da hakimin imzası ile tasdikli birer örneği de
taraflara tebliğ edilir.
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Kararın mahkeme başkanı ve üyeleri veya hakimi tarafından imzalı asıllarından biri,
karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve başkan yahut hakim,
Danıştay’da daire veya kurul başkanı veya görevlendireceği bir üye imzasıyla tasdikli birer
örneği de taraflara tebliğ edilir.

9.8. Kararların Sonuçları
Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre idare gecikmeden işlem yapmak ve
eylemde bulunmak zorundadır. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren 30
günü geçemez. Ancak haciz ya da ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen
kararlar ile ilgili işlemler, bu kararlar kesinleştikten sonra tesis edilir.
Danıştay, Bölge İdare, İdare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre idarece işlem tesis
edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde, Danıştay ve ilgili idari mahkemede idare
aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
Mahkeme kararlarının 30 gün içinde kamu görevlilerince kasden yerine getirilmemesi
halinde, ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi
aleyhine de tazminat davası açabilir. (İYUK M. 28)
Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra, bu
kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile bunların
zam ve cezalarının miktarı idarece mükellefe bildirilir. Mahkemenin vermiş olduğu nihai
karar taraflara tebliğ edilir ve bu kararlara göre tespit edilecek vergi resim, harçlar ve benzeri
mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir. Karar
mükellefin aleyhine ise tarh edilen vergi ve kesilen cezaları vergi dairesi davacıya tebliğ eder
ve 1 ay içinde vergi ve/veya cezanın ödenmesini ister.
Kararın davacı aleyhine çıkması vergi idaresinin yapmış olduğu işlemin hukuka uygun
olduğu anlamına gelir ve bu durumda davanın açılmasıyla tahakkuku geciken vergi ve/veya
cezalar tahakkuk eder. Ancak kanun yolu açık olduğundan kesinleşme söz konusu değildir.
Davanın açılmasıyla yürütülmesi durdurulan yani tahakkuk etmeyen vergi için gecikme faizi
de söz konusu olacaktır.
VUK m. 112’ye göre, davanın kaybedilmesi halinde, ikmalen, re’sen veya idarece
yapılan tarhiyatlarda, dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına,Kendi vergi
kanununda belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden
itibaren, vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ilişkin ihbarnamenin tebliğ
tarihine kadar geçen süreler için gecikme faizi uygulanır.
Kararın davacı lehine sonuçlanması durumunda dava konusu işlem verilen karara
uygun olarak iptal edilir ve terkin işlemi gerçekleştirilir.
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Uygulamalar

165

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, dava dilekçeleri ilk incelemeyi, ilk incelemenin sonuçlarını, vergi
uyuşmazlıklarında görev ve yetki kavramlarını, duruşma sürecini ve süreç sonucunda verilen
kararların sonuçlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Davaların konu bakımından mahkemeler arasındaki dağılımına ne denir?
a) görev
b) yetki
c) sebep
d) idari mercii
e) hiyerarşi.
2- İdari mercii tecavüzünün bulunmasının dilekçeler üzerindeki etkisi nasıldır?
a) Dilekçe kabul edilir
b) dilekçe reddedilir
c) dilekçe kabul edilir anca yargılama sürecine geçilmez
d) dilekçeler gerçek hasma tebliğ edilir
e) dilekçelerin görevli idari mercie gönderilmesine karar verilir.
3-Aşağıdakilerden hangisi duruşmalarla ilgili doğru değildir?
a) duruşma tarafların iddia ve savunmalarını sözlü olarak mahkeme huzurunda
tekrarlamalarından ibarettir
b)taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır
c) duruşmalar daima gizli yapılır
d) duruşma yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde karar verilir
e) taraflara ikişer defa söz verilir.
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4- Mahkeme kararlarının kaç gün içinde kamu görevlilerince kasden yerine
getirilmemesi halinde, ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen
kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir?
1 hafta
b) 15 gün
c) 30 gün
d) 45 gün
e) 60 gün.
5- Duruşma yapıldıktan sonra en geç kaç gün içinde karar verilir?
a) 7 gün
b) 15 gün
c) 30 gün
d) 45 gün
e) 60 gün.
Cevaplar:
1-a, 2- e, 3-c, 4- c, 5-b.
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10. VERGİ YARGILAMASINDA İSPAT VE DELİL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1-İSPAT VE DELİL
2-DELİL SERBESTLİĞİ İLKESİNE GETİRİLEN SINIRLAMALAR
2.1.YEMİN
2.2ŞAHİT İFADESİ
2.3. BELGE DÜZENİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Vergi yargılamasında ispatlama araçları nelerdir?

2.

Vergi yargılamasında delil serbestliğine getirilen sınırlamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Vergi yargılamasında
ispatlama süreci

İspat sürecini öğrenmek.

İspat ve Delile getirilen
sınırlamalar

İspat ve delile getirilen
sınırlamaları öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bir iddiayı ortaya atan kişinin bu doğruluğu ortaya koyması gerekmekte olup, belirli
bir olayın doğruluğunun ortaya konulması için ise bazı araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
durumda ise delil kavramı ile karşılaşılmaktadır.
Belirli bir davada tarafların davayı kazanabilmesi için ortaya attıkları iddiaların
doğruluğunu ispat için başvurulan araçlara delil denilmektedir.Deliller ispatlamada kullanılan
araçlar olarak da tanımlanabilmektedir
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10.1. İspat Ve Delil
Genel olarak hukukta ispat, maddi ve manevi olguların doğruluğu hakkında hakimde
fikir oluşturmak için gerekli delillerin sunulması şeklinde tanımlanmaktadır. Vergi hukukunda
ispat, maddi olayın deliller kullanılarak ortaya konulmasıdır. İddia sahibi iddiasını ispatla
yükümlü olduğu genel olarak kabul edilmektedir.
Türk Medeni Kanunu’nun ispat yükünü düzenleyen 6. maddesine göre; ‘kanunda
aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını
ispatla yükümlüdür’.
Hukuk sisteminde iki tür delil sistemi bulunmaktadır. Kanuni delil sisteminde, usul ve
esaslar kanunda belirtilmiş olup, hakimin hiçbir şekilde takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu
anlamda kesin delildir. Kanuni delil sistemi, uyuşmazlık çıkmadan önce tarafların delil elde
edebilecekleri ilişkileri düzenleyen hukuk alanlarında geçerlidir.
Takdiri delil sisteminde ise hem delil serbestliği hem de delillerin serbestçe
değerlendirilmesi söz konusu olup, uyuşmazlıkların çözümünde her türlü delil
kullanılabilmektedir.
Hakimin herhangi bir sınırlamayla karşılaşması söz konusu
değildir.Ayrıca vergi yargısında, delillerde şekli yani madi delil anlayışı benimsememiştir.
Deliller çeşitli yargılama usullerinde çeşitli şekillerde ayrılabilmektedir. Genel
hukukta deliller kesin ve takdiri deliller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Genel Hukukta Delil
Kesin deliller ;


ikrar,



kesin hüküm,



belge,



senet,



yemindir.

Takdiri deliller;


şahadet



bilirkişi,



keşif,



uzman görüşü



özel hüküm sebepleridir.
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Delil türlerinin dışında bilinen bir olaydan bilinmeyen bir olaya ulaşmakta kullanılan
karineler de hukuki ispat aracı olarak kullanılmaktadır. Karineler, maddi karineler ve kanuni
karineler olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi karineler, hayat tecrübelerine ve olayların olağan
gidişine göre, başka bir olayın gerçeğine ulaşmaktır. Kanuni karineler ise kanun ile belirtilen
varsayımlardır.
İYUK m. 20/1’de yer alan ‘mahkemeler belirlenen süre içinde, gerekli gördükleri
belgelerin gönderilmesini ve her türlü bilginin verilmesini taraflardan ve ilgili yerlerden
isteyebilirler’ hükmünden de görüleceği üzere, vergi yargılaması usulünde delil serbestliği
ilkesi kabul edilmiştir.
V.U.K.’un 3. maddesine göre; “…vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu
olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. vergiyi doğuran olay ve kadar ki,
vergiyi doğuran olayla ilgisi tabi ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama aracı
olarak kullanılamaz. iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine
göre, normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde, ispat külfeti bunu
iddia eden tarafa aittir” bu madde hükmüne göre vergi sisteminde delil serbestliği ile
ekonomik yaklaşım ilkesi kabul edilmiştir. Vergi kanunlarının yorumlanmasında ve vergiyi
doğuran olayların tanımlanmasında ekonomik yaklaşım ilkesine ağırlık vermiştir. Vergi hukukunda
delil serbestliği ilkesi yanında, verginin ekonomik amacının gerçekleştirilmesi için de ekonomik
yaklaşım ilkesi kabul edilmiştir.

V.U.K.’un 3. maddesi ile getirilen düzenleme ile kabul edilmiş bulunan delil
serbestliği ilkesinin dayandığı konu vergiyi doğuran olaydır. Vergiyi doğuran olayın
kavranması ve yapılacak vergilendirmenin de ekonomik ve sosyal olaylara uygunluğunun
sağlanması delil serbestliği ilkesi ile mümkün olmaktadır. Ayrıca ekonomik ve onun
yansıması olan sosyal olayın kavranması da bu ilkenin kabulü ile mümkün olmaktadır

10.2. Delil Serbestliği İlkesine Getirilen Sınırlamalar
2365 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle vergi sistemine delil serbestliği getirilmiştir.
Vergiyi doğuran olay ve bu olayın kapsamı her türlü delille ispat edilebilir. Ancak yapılan
değişiklikle delil serbestliği ilkesine bazı istisnalar da getirilmiştir.
V.U.K.’un 3. maddesinin b bendinin 2. fıkrasına göre; “ vergiyi doğuran olay ve bu
olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispat edilebilir.
şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi
ispatlama aracı olarak kullanılamaz” denilmektedir. Bu maddeyle delil serbestliği ilkesine
sınırlamalar getirilmiştir. bu sınırlamalar üçe ayrılmaktadır.

10.2.1. Yemin
Özel hukukta yemin delil olarak kullanılabilmesine rağmen, V.U.K.’un 3. maddesinde
yeminin delil olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.
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Vergi yargılaması hukukunda tarafların her zaman maddi menfaati olacağı kabul
edilmekte ve maddi menfaati olan bu kimselerin kolay kolay yemin edebileceği
düşünceleriyle yemin delil olarak kabul edilmemektedir. Yeminin delil olarak kabul edilmesi
aynı zamanda kamu alacağı için de bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlike nedeniyle
yükümlüler tarafından idareye yemin teklif edilememektedir.

10.2.2. Şahit İfadesi
V.U.K.’nun 3. maddesinde ‘vergiyi doğuran olayla ilgisi açık ve tabii bulunmayan
şahit ifadesi ispatlama aracı olarak kullanılamaz’ hükmüne yer verilmiştir. Vergi
hukukunda şahit ifadesi delil olarak kabul edilmekle beraber her türlü şahit ifadesi delil olarak
kabul edilmemektedir. Şahit ifadesine getirilen bu tür bir sınırlandırma, vergi mükelleflerine
güvenlik sağlama amacıyla getirilmiş bir sınırlandırma olarak kabul edilebilmektedir.
Vergiyi doğuran olayla ilgileri açık olan kimsenin vekili ya da temsilcisinin beyanı
delil olarak kabul edilebilmektedir. Vergiyi doğuran olay hakkında başka delillerin bulunması
halinde hakim şahit beyanına uygun karar vermeyebilmektedir. Çünkü şahit tarafından
yapılan beyan vergi hukukunda takdiri bir delildir

10.2.3. Belge Düzeni
Defter ve belge düzeninin gereği olarak, yasanın belirttiği yükümlülerin
vergilendirmeyle ilgili durumları belgeye bağlamak ve defterlerine kayıt düzeni içinde
yansıtmak ödevi vardır. Bu ödevleri yerine getirmeyenler vergi kanunlarında ve diğer
kanunlarda yer alan cezalarla cezalandırılmaktadır.
Belge düzenine uyma ödevi de delil serbestliği ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır.
Belge düzenine uyulmadığı durumlarda bu belgeleri düzenlemek zorunda olanlar aleyhinde
delil olabilmektedir. Çünkü uyulması gereken belge düzeni ya da defter düzenine uyulmaması
durumunda, söz konusu belgeler mükellef yararına delil olma özelliğini kaybetmektedir. Bu
durumda vergi idaresi tarafından dış bulgu ve karinelere göre vergi matrahı re’sen tarh
edilmektedir.
Vergi Yargısında delil


Yükümlünün bildirim ve beyanları



Defter Kayıt ve Belgeler



Özel Sözleşmeler



İkrar



Tanık Beyanı (Olayla ilgili)



Bilirkişi Raporları
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Keşif (Fiili envanter)



İdari Tutanaklar (Yoklama, Arama)



Bilgi İsteme Belgeleri



Diğer karineler.

179

Uygulamalar

180

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vergi yargılamasında ispat ve delili öğrendik.

182

Bölüm Soruları
1-İspatlamada kullanılan araçlara ne denir?
a) delil
b) ikrar
c) senet
d) ispat
e) ekonomik yaklaşım.
2- Aşağıdakilerden hangisi delil olarak kullanılabilir?
a)fatura
b) yevmiye defteri
c) envanter defteri
d) banka hesap dökümü
e) hepsi.
3- Aşağıdakilerden hangisi kesin delildir?
a) Şahadet
b) bilirkişi
c) keşif
d) özel hüküm sebepleri,
e)senet.
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4- Aşağıdakilerden hangisi takdiri delildir?
a) İkrar
b) Kesin
c) senet
d) yemin
e) keşif.
5- Vergi yargılamasında hangi ilke geçerlidir?
a) Delil serbestliği
b) delil kısıtlaması
c) İspatlama kısıtlaması
d) Yemine dayalı delil sistemi
e) hepsi.
Cevaplar:
1-a, 2-e. 3- e, 4-e, 5-a.
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11. KANUN YOLLARI: KARARLARA KARŞI BAŞVURU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. AÇIKLAMA
11.2. YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
11.3. İSTİNAF
11.4. TEMYİZ
11.5. TEMYİZ DİLEKÇESİ:
11.5.1. TEMYİZ İNCELEMESİ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR
11.5.2. TEMYİZEN VERİLEN KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM
11.6. KANUN YARARINA TEMYİZ
11.7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Vergi yargılamasında kararlara karşı başvuru yolları nelerdir?

2.

İstinaf Kanun yolu nedir?

3.

Hangi durumlarda yargılamanın yenilenmesi istenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kanun yolları

Kanun yollarını öğrenmek.

İstinaf Kanun yolu

İstinaf kanun yolunu
öğrenmek.

Temyiz Süreci

Temyiz sürecini öğrenmek.

Kanun yararına temyiz ve
yargılamanın yenilenmesi

Kanun yararına temyiz ve
yargılamanın yenilenmesini
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Kanun yolu



İstinaf



Temyiz



Yargılamanın yenilenmesi



Kanun yararına temyiz
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Giriş
İdari yargılama usulünde ve aynı zamanda vergi yargısında bir yargı merciinin verdiği
kararlara karşı çeşitli başvuru yolları olup, bu yollar kanun yolu olarak adlandırılır. Vergilen
kararlara karşı Başvurular doğrudan doğruya kararı veren mercie yapıldığı gibi, bazı
başvurular üst mercie ya da yargı sistemi içindeki en üst ve nihai mercie yapılır.
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11.1. Açıklama
Mahkeme kararlarının yeterince açık olmaması ya da birbirine aykırı hüküm fıkralarını
taşıması durumunda, taraflar kararı veren mahkemeden kararın açıklanmasını ya da aykırılığın
giderilmesini isteyebilirler. Açıklama ya da aykırılığın kaldırılması kararın yerine
getirilmesine kadar istenebilir.
Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar
yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri
kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir.
- Açıklama dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazla verilir.
- Kararı vermiş olan daire veya mahkeme işi inceler ve gerek görürse dilekçenin bir
örneğini, belirleyeceği süre içinde cevap vermek üzere, karşı tarafa tebliğ eder, cevap iki
nüsha olarak verilir. Bunlardan biri, açıklama veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa
gönderilir.
-Görevli daire veya mahkemenin bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur.
- Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir.

11.2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi
Kararı veren mahkemeden, tarafların ad, soyad ve sıfatları ile iddialarının sonucuna
ilişkin yanlışlıkların ve hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi istenebilir.
Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verildiği durumda, düzeltme ilamın altına yazılır. (İYUK
M. 30)

11.3. İstinaf (İyuk M.45)
İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm
bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın
tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.
Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve
idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen
kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu olacak kararlara
karşı yapılan kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın
dosyalar bölge idare mahkemesine gönderilir.
Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını
hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi
yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.
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Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı
takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar
verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme
sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da
vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve
ivedilikle yerine getirir.
Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf
başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya
yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk
derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir.
Bölge idare mahkemesinin bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.
Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları
kesindir. İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı
davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz. İvedi
yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz.

11.4. Temyiz (İYUK M. 46)
Temyiz, bir yargı sisteminin en üst ve nihai merciine başvurulmasını ifade eder. Kural
olarak temyiz yolunda Danıştay Dava Daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai
kararlarının hukuka uygunluğu denetlenmektedir
Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda
sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi
Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir:
a) Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları.
b) Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari
işlemler hakkında açılan davalar.
c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma
sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları.
d) Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle
engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları.
e) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile
daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma
işlemleri hakkında açılan iptal davaları.
f) İmar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar.
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g) Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ile Boğaziçi Kanununun uygulanmasından
doğan davalar.
h) Maden, taşocakları, orman, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili
mevzuatın uygulanmasına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.
ı) Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın icrası veyahut kamu
hizmetine giriş amacıyla yapılan sınavlar hakkında açılan davalar.
i) Liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, akaryakıt ve
sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı gibi kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin
mevzuatın uygulanmasından doğan davalar.
j) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanunun uygulanmasından ve Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun
uygulanmasından doğan davalar.
k) Serbest Bölgeler Kanununun uygulanmasından doğan davalar.
l) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulanmasından doğan davalar.
m) Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından görevli oldukları piyasa veya
sektörle ilgili olarak alınan kararlara karşı açılan davalar.

11.5.1. Temyiz Dilekçesi (İYUK M.48)
Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır.
Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiş
ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya bölge
idare mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz
isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya bölge idare mahkemesince karar verilir.
Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren bölge idare mahkemesine, Danıştay’a
veya 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren bölge idare mahkemesi veya
Danıştay’ca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap
verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde,
temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer.
Kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesi, cevap dilekçesi verildikten veya
cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştay’a veya Kurul’a
gönderir.
Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ
edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere
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kararı veren bölge idare mahkemesince Danıştay Başkanlığı’na, Danıştay’ın ilk derece
mahkemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava
Daireleri Kuruluna gönderilir.
Danıştay’da görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin durdurulması istemi
hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak dosya tekemmül
ettirilir.
Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması
halinde kararı veren; merci tarafından verilecek yedi günlük süre içerisinde tamamlanması,
aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir.
Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ilgili merci, kararın temyiz
edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin
bir karar hakkında olması halinde de kararı veren merci, temyiz isteminin reddine karar verir.
İlgili merciin bu kararları ile bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen temyiz isteminde
bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi
gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
(Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin
3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği, temyizin kanuni süre içinde yapılmadığı veya
kesin bir karar hakkında olduğunun anlaşıldığı hâllerde, 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen
kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir.

11.5.2. Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar: (İYUK M.49)
- Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a) Kararı hukuka uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuka uygun olmakla birlikte
gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa, kararı, gerekçesini değiştirerek onar.
b) Kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile
düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar.
- Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya
eksikliklerin bulunması, sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar.
- Kararların kısmen onanması ve kısmen bozulması hâllerinde kesinleşen kısım
Danıştay kararında belirtilir.
- Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde
bu madde ile ısrar hariç 50 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır.
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- Temyize konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim aynı davanın temyiz
incelemesinde görev alamaz.

11.5.3. Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem (İYUK
M.50)
- Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren mercie
gönderilir. Bu karar, dosyanın geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğe
çıkarılır.
- Temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı üzerine ilgili merci, dosyayı
öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir.
-Bölge idare mahkemesi, Danıştay’ca verilen bozma kararına uyabileceği gibi
kararında ısrar da edebilir.
-Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesi, bozma
kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılır.
- Bölge idare mahkemesi, bozmaya uymayarak kararında ısrar ederse, ısrar kararının
temyizi hâlinde, talep, konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulu’nca
incelenir ve karara bağlanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına
uyulması zorunludur.

11.6. Kanun Yararına Temyiz (İyuk M.51)
- İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği
kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan
niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların
göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz
olunabilir.
-Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma
kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz.
-Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.

11.7. Yargılamanın Yenilenmesi (İYUK M. 53)
1- Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında,
aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir.
a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan
bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,
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b) Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu
mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm
karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar
zamanında bundan haberi bulunmamış olması,
c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla
bozularak ortadan kalkması,
d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla
belirlenmesi,
e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,
f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış
bulunması,
g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş
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 başka
bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması.
ı) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya
eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.
2. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara
bağlanır.
3. Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) numaralı fıkranın (h) bendinde yazılı sebep
için on yıl, (1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için altmış gündür.
Bu süreler,dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden
başlatılarak hesaplanır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kanun yollarını ve bu yolların işleyiş sürecini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-İstinaf kanun yoluna kaç gün içinde başvurulabilir?
a) 7 gün
b) 15 gün
c) 30 gün
d) 45 gün
e) 60 gün.
2- Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda
sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi
Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde temyiz edilebilir?
a) 7 gün
b) 15 gün
c) 30 gün
d) 45 gün
e) 60 gün.
3-Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla
belirlenmesi durumunda hangi kanun yoluna gidilebilir?
a) istinaf
b) açıklama
c) temyiz
d) kanun yararına temyiz
e) yargılamanın yenilenmesi.
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4- Kararda tarafların ad, soyad ve sıfatları ile iddialarının sonucuna ilişkin
yanlışlıkların ve hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının bulunması durumunda ne
istenebilir?
a) kararın düzeltilmesi
b) açıklama
c) temyiz
d) kanun yararına temiz
e) istinaf.
5-Vergi yargısında temyiz mercii neresidir?
a) Yargıtay
b) Danıştay
c) Bölge İdare Mahkemesi
d) İdare Mahkemesi
e) Uyuşmazlık Mahkemesi.
Cevaplar:
1-c, 2-c, e, 4-a, 5-b.

201

12. VERGİ YARGISINDA 6545 SAYILI KANUNLA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLERİN ESKİ DÜZENLEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. İVEDİ YARGILAMA USULÜ
2-İTİRAZ YERİNE İSTİNAF DÜZENLEMESİ
3-KANUN YOLLARININ İŞLEYİŞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
4-MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ
5-TEMYİZ HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK
6-KANUN YARARINA BOZMANIN KANUN YARARINA TEMYİZ OLARAK
DÜZENLENMESİ
7-KARARIN DÜZELTİMESİ HÜKMÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
8-BÖLGE
İDARE
DEĞİŞTİRİLMESİ

MAHKEMELERİNİN

YAPISI

VE

İŞLEYİŞİNİN

9- YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ- GEÇİŞ HÜKMÜ6545 SAYILI KANUN MADDE 27.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Vergi yargılamasında 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler nelerdir?

2.

Yapılan değişikliklerin eski sistemden farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

6545 sayılı Kanun ile
yapılan değişiklikler

İlgili Kanun ile yapılan
değişiklikleri öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Değişikliklerin eski
sistemden farkını öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


İvedi yargılama usulü



Temyiz



İstinaf.
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Giriş
6545 sayılı Kanun ile idari yargılamada önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişikliklerle birlikte vergi yargılamasında gerek süreç gerekse kanun yollarında farklılıklar
bulunmaktadır. Ayrıca bu düzenleme ile yargılamada ivedi yargılama usulü de getirilmiştir.
Bu usule hangi konularda başvurulacağı da düzenlenmiştir.
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12.1. İvedi Yargılama Usulü (İYUK M. 20-A)
6545 sayılı kanunla İdari Yargılama Usulü Kanunu’na ivedi yargılama usulü
getirilmiştir. (Madde 20/A)
İvedi yargılama usulü aşağıda sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında
uygulanır:
a) İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri.
b) Acele kamulaştırma işlemleri.
c) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.
d) Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri.
e) Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi
sonucu alınan kararlar.
f) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan
Cumhurbaşkanı kararları.
İVEDİ YARGILAMA USULÜNDE YARGILAMA USULÜ VE SÜRESİ
İvedi yargılama usulünde:
a) Dava açma süresi otuz gündür.
b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.
d) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün olup, bu süre bir
defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya
savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.
e) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.
f) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır.
Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler
ivedilikle sonuçlandırılır.
g) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz
yoluna başvurulabilir.
h) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci
maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.
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ı) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş gündür.
i) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında
edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz
olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar
verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar
verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu
hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar
kesindir.
j) Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. Karar en geç bir ay içinde tebliğe
çıkarılır.

12.2. İtiraz Yerine İstinaf Düzenlemesi
İTİRAZ (ESKİ DÜZENLEME) (İYUK M. 45)
1. İdare ve vergi mahkemelerinin;
a) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçme, not tespiti, kayıt, nakil, ilişik kesme
ve disiplin cezalarına ilişkin işlemler ile yükseköğretim öğrencilerinin sınıf geçme ve
notlarının tespitine ilişkin işlemlerden,
b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının taşra teşkilâtındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis
edilen geçici görevlendirme, ikinci görev, vekaleten atama, görev ve unvan değişikliği
içermeyen il içi naklen atama, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari
işlemlerden,
c) Kamu görevlilerine uyarma ve kınama cezası verilmesine ilişkin işlemlerden,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyeleri hakkında verdiği mesleki
faaliyeti sona erdirmeyen her türlü disiplin ve sınav işlemlerinden,
e) Asker ailelerine yardım ile ilgili işlemlerden,
f) Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasından,
g) 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve
yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan,
h) Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun
uygulanmasından,
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ı) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasından, kaynaklanan uyuşmazlıklarla
ilgili olarak verdikleri nihaî kararlar ile tek hâkimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda
aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare
mahkemesine itiraz edilebilir.
2. İdare ve vergi mahkemelerinin yukarıdaki fıkra uyarınca verdikleri nihaî kararlara
karşı itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür.
3. İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir.
4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar
hakkında edinilen bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya
itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar
verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar
verir.
Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı haklı bulduğu veya
davaya görevsiz hakim tarafından bakılmış olması hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı
geri gönderir, bölge idare mahkemesinin bu kararları kesindir.
5. Bölge idare mahkemesinin kararları kesindir; temyiz yoluna başvurulamaz.
6. İtiraza konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı davanın itiraz
yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.
İSTİNAF (YENİ DÜZENLEME) (İYUK M. 45)
1. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm
bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın
tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk
lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal
davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı
istinaf yoluna başvurulamaz.
2. İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu olacak
kararlara karşı yapılan kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı
kalınmaksızın dosyalar bölge idare mahkemesine gönderilir.
3. Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını
hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi
yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.
4. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı
takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar
verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme
sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da
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vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve
ivedilikle yerine getirir.
5. Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf
başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya
yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk
derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir.
Bölge idare mahkemesinin bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.
6. Bölge idare mahkemelerinin 46 ncımaddeye göre temyize açık olmayan kararları
kesindir.
7. İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı
davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.
8. İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz.

12.3. Kanun Yollarının İşleyişinin Değiştirilmesi
İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm
bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın
tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.
Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve
idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen
kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf
başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya
yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk
derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir.
Bölge idare mahkemesinin bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.
Bölge idare mahkemelerinin 46 ncımaddeye göre temyize açık olmayan kararları
kesindir.
İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz.

12.4. Mahkemelerin Görev Ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi
6545 Sayılı kanunla 2576 sayılı kanunun 3. Maddesi değiştirilerek bölge idare
mahkemelerinin yapısı değiştirilmiştir. Daha öncedeki düzenlemede bir başkan ve iki üyeden
oluşan Bölge İdare Mahkemeleri yeni hükümle bir başkan ve yeteri kadar üyeden
oluşmaktadır.
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Ayrıca başkan ve iki üyeden oluşan Bölge İdare Mahkemeleri başkanlık, başkanlar
kurulu, daireler, bölge idare mah. Adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşmaktadır.
Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri istinaf yolunun getirilmesi ile buna paralel
olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Bölge İdare Mahkeme başkanının görevleri yeniden
tanımlanmıştır. Başkanlar kurulu, dairelerin görevleri yanında bölge idare mahkemesi
başkanı, daire başkanları ve üyelerin nitelikleri ve atanmaları yeniden düzenlenmiştir.
Bölge İdare Mahkemelerinin toplantı ve karar alma süreci yeniden düzenlenmiş,
dairelerin bir başkan ve iki üye ile toplanıp çoğunlukla karar verecekleri hüküm altına
alınmıştır.
Bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlükleri düzenlenmiştir.

12.5. Temyiz Hükmünde Değişiklik
TEMYİZ (ESKİ DÜZENLEME) (İYUK M. 46)
Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka
kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da temyiz edilebilir.
Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde,Danıştay dava daireleri ile idare ve
vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde
Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir.
Temyiz edilemeyecek kararlar: (İYUK M. 47) İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz
yolu açık olan kararları temyiz edilemez.
Temyiz dilekçesi( İYUK M. 48)
1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır.
2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir,
düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren
Danıştay veya mahkemece ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa
temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verilir.
3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştaya veya 4 üncü
maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştayca karşı tarafa
tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren,
kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde
bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer.
4. Kararı veren Danıştay veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap
süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştaya veya Kurula gönderir.
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5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ
edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere
kararı veren mahkemece Danıştay Başkanlığına, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak
baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna
gönderilir. Danıştayda 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 ödenmemiş olması
halinde kararı veren; mahkeme veya Danıştay daire başkanı tarafından verilecek onbeş günlük
süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz
edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde,
mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, kararın temyiz
edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde de
kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, temyiz
isteminin reddine karar verir. Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu kararları ile bu
maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin
kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna
başvurulabilir.
7. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu,dilekçenin
3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği ve temyizin kanuni süre geçtikten sonra
yapıldığı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması
hallerinde de 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar daire ve kurulca verilir.
TEMYİZ (YENİ DÜZENLEME) (İYUK M. 46)
Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda
sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi
Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir:
a) Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları.
c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma
sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları.
d) Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle
engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları.
e) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile
daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma
işlemleri hakkında açılan iptal davaları.
f) İmar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar.
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g) Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ile Boğaziçi Kanununun uygulanmasından
doğan davalar.
h) Maden, taşocakları, orman, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili
mevzuatın uygulanmasına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.
ı) Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın icrası veyahut kamu
hizmetine giriş amacıyla yapılan sınavlar hakkında açılan davalar.
i) Liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, akaryakıt ve
sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı gibi kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin
mevzuatın uygulanmasından doğan davalar.
j) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanunun uygulanmasından ve Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun
uygulanmasından doğan davalar.
k) Serbest Bölgeler Kanununun uygulanmasından doğan davalar.
l) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulanmasından doğan davalar.
m) Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından görevli oldukları piyasa veya
sektörle ilgili olarak alınan kararlara karşı açılan davalar.
TEMYİZ DİLEKÇESİ (İYUK M. 48)
1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır.
2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir,
düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren
Danıştay veya bölge idare mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler
tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya bölge idare
mahkemesince karar verilir.
3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren bölge idare mahkemesine, Danıştay’a
veya 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren bölge idare mahkemesi veya
Danıştay’ca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap
verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde,
temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer.
4. Kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesi, cevap dilekçesi verildikten
veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştay’a veya Kurul’a
gönderir.
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5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ
edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere
kararı veren bölge idare mahkemesince Danıştay Başkanlığı’na, Danıştay’ın ilk derece
mahkemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava
Daireleri Kurulu’na gönderilir. Danıştay’da 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 ödenmemiş olması
halinde kararı veren; merci tarafından verilecek yedi günlük süre içerisinde tamamlanması,
aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir.
Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ilgili merci, kararın temyiz
edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin
bir karar hakkında olması halinde de kararı veren merci, temyiz isteminin reddine karar verir.
İlgili merciin bu kararları ile bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen temyiz isteminde
bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi
gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
7. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu,
dilekçenin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği, temyizin kanuni süre içinde
yapılmadığı veya kesin bir karar hakkında olduğunun anlaşıldığı hâllerde, 2 ve 6 ncı
fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca,
kesin olarak verilir.
Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar (İYUK M. 49)
1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a) Kararı hukuka uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuka uygun olmakla birlikte
gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa, kararı, gerekçesini değiştirerek onar.
b) Kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile
düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar.
2. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya
eksikliklerin bulunması, sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar.
3. Kararların kısmen onanması ve kısmen bozulması hâllerinde kesinleşen kısım
Danıştay kararında belirtilir.
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4. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde
bu madde ile ısrar hariç 50 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır.
5. Temyize konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim aynı davanın temyiz
incelemesinde görev alamaz.
TEMYİZEN VERİLEN KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM (İYUK M.
50)
1. Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren mercie
gönderilir. Bu karar, dosyanın geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğe
çıkarılır.
2. Temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı üzerine ilgili merci, dosyayı
öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir.
3. Bölge idare mahkemesi, Danıştay’ca verilen bozma kararına uyabileceği gibi
kararında ısrar da edebilir.
4. Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesi,
bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılır.
5. Bölge idare mahkemesi, bozmaya uymayarak kararında ısrar ederse, ısrar kararının
temyizi hâlinde, talep, konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulunca
incelenir ve karara bağlanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına
uyulması zorunludur.

12.6. Kanun Yararına Bozmanın Kanun Yararına Temyiz Olarak
Düzenlenmesi
KANUN YARARINA BOZMA (ESKİ DÜZENLEME) (İYUK M. 51)
Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk
derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan
kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili
bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun
yararına temyiz olunabilir.
Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma
kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını
kaldırmaz.
Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.
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KANUN YARARINA TEMYİZ (YENİ DÜZENLEME) (İYUK M. 51)
İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği
kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan
niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların
göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz
olunabilir.
Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma
kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz.
Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.

12.7. Kararın Düzeltimesi Hükmünün Yürürlükten Kaldırılması
KARARIN DÜZELTİLMESİ (ESKİ DÜZENLEME) (İYUK M. 54)
Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine
verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında,
bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca;
a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması,
b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması,
c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması,
d) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması,
Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir.
2. Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları ile bölge idare
mahkemeleri, kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar.
3. Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş olan daire, kurul ve bölge idare
mahkemesince incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hakimliği yapanlar, aynı konunun
düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar
KARARIN DÜZELTİLMESİ:(YENİ DÜZENLEME )
28.6.2014 tarihli ve 29044 sayılı R.G.'de yayımlanan, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı
Kanunun 103/b. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır)
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8.BÖLGE İDARE
DEĞİŞTİRİLMESİ

MAHKEMELERİNİN

YAPISI

VE

İŞLEYİŞİNİN

Yapılan düzenlemeyle Bölge İdare Mahkemelerinin yapısının değiştirilmesi yanında
mahkemeye yeni görevler de yüklenmiştir. BİM’ler istinaf mahkemesi olarak idari yargı
sistemi içinde yer almaya başlamışlardır. Bu şekilde vergi mahkemeleri tarafından BİM’lere
yapılan itiraz yolu kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklikle adli yargı sisteminde yer alan istinaf
düzenlemesiyle benzerlik sağlanmıştır.
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Uygulamalar

219

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vergi yargı sisteminde 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri ve
önceki düzenlemelerden farklılıklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-.6545 sayılı kanunla Bölge İdare Mahkemeleri hangi mahkeme olarak görev
yapmaya başlamıştır?
a) temyiz
b) istinaf
c) uyuşmazlık
d) tüketici
e) aile.
2- 6545 sayılı Kanunla hangi düzenleme yürürlükten kalkmıştır?
a) temyiz
b)istinaf
c) yargılamanın yenilemesi
d) itiraz
e) istinaf.
3-İvedi yargılama usulünde dava açma süresi kaç gündür?
a) 3 gün
b) 7 gün
c) 30 gün
d) 45 gün
e) 60 gün.
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4- 6545 sayılı Kanuna göre Bölge İdare Mahkemeleri kaç üyeden oluşmaktadır?
a) bir başkan ve iki üye
b) bir başkan ve üç üye
c) birbaşkan ve yeteri kadar üye
d) bir başkan ve dört üye
e) birbaşkan ve bir üye.
5- 6545 sayılı Kanuna göre Bölge İdare Mahkemeleri daireleri nasıl karar almaktadır?
a) bir başkan ve iki üye ile toplanıp çoğunlukla
b) bir başkan ve iki üye ile toplanıp oybirliği ile
c) Bir başkan ve yeteri kadar üye ile toplanıp, oybirliği ile
d) Bir başkan ve bir üye ile toplanıp, çoğunlukla
e) Bir başkan ve iki üye toplanıp, oybirliği ile.
Cevaplar:
1-b, 2- d, 3- c, 4- c, 5- a.
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13. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.VERGİ HATALARI VE DÜZELTME
1.1.HATA DÜZELTME
1.2. VERGİ HATALARININ ÇEŞİTLERİ
1.2.1.HESAP HATALARI
1.2.2.VERGİLENDİRME HATALARI
1.3.HATANIN ORTAYA ÇIKARILMASI
1.4.VERGİ HATALARININ DÜZELTİLME YOLLARI
1.5.DÜZELTME TALEBİNİN REDDİNİN SONUÇLARI
1.6. VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİNDE ZAMANAŞIMI
2. PİŞMANLIK VE ISLAH
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Vergi uyuşmazlığı nedir?

2.

Vergi Uyuşmazlığını çözüm yolları nelerdir?

3.

Vergi hatası nedir?

4.

Vergi hataları nasıl düzeltilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Vergi uyuşmazlığı

Vergi uyuşmazlığı
kavramını öğrenmek

Vergi uyuşmazlıklarının
çözüm yolları

Vergi uyuşmazlıklarının
çözüm yollarını öğrenmek.

Vergi hataları ve düzeltme

Vergi hatalarını ve
düzeltilmesini öğrenmek.

Pişmanlık ve Islah

Pişmanlık ve ıslahtan
yararlanma şartlarını ve
sonuçlarını öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Vergi uyuşmazlığı



Uyuşmazlık



Vergi hatası



Vergi hatası ve düzeltme
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Giriş
Vergi sistemi içinde idare ile vergi mükelleflerinin her zaman bir uzlaşma içinde
olmaları beklenememektedir. Vergi uyuşmazlıkları adını verdiğimiz anlaşmazlıklar vergileme
aşamalarında ortaya çıkabilmekte ve idare ve mükellef arasında sorunlar yaratmaktadır. Bu
uyuşmazlık mükellef ile idare arasından anlayış farklılığı ya da görüş ayrılığı nedeniyle ortaya
çıkmaktadır.
Vergi uyuşmazlıkları, ekonomide yaşanan değişiklikler nedeniyle sıklıkla değişikliğe
uğrayan vergi kanunlarının anlaşılmasında ve uygulamasında yaşanan sorunlar, vergi
memurlarının hazine lehine tutumları, mükelleflerin vergi kaçırma ve vergiden kaçınma
eğilimleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle mükellefiyet, ceza kesme ve tahsil
konularında vergi uyuşmazlıkları yoğun bir biçimde yaşanmaktadır.
Vergileme aşamalarında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları ile ilgili
olarak ikili bir ayrım yapılabilmektedir.
İdari çözüm yolu olarak adlandırılan çözüm yolunda, uyuşmazlıklar idare ve yükümlü
arasında barışçıl yollarla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Barışçıl yollardan anlaşılamadığı
durumlarda ise yargısal çözüm yoluna gidilebilmektedir. Vergi uyuşmazlıkları durumunda
idari çözüm yoluna gitmek gibi bir zorunluluk vergi sistemimizde yeralmamaktadır.
Türk vergi hukukunda
 Vergi hatalarında düzeltme ve reddiyat,
 Pişmanlık ve ıslah
 Uzlaşma ve vergi ziyaı, usulsüzlük,
 Özel usulsüzlük cezalarında indirme (cezalarda indirim)
 İzaha Davet
gibi çeşitli idari çözüm yolları bulunmaktadır.
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13.1. Vergi Hataları Ve Düzeltme
13.1.1. Hata Düzeltme
İdare ile vergi yükümlüleri arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm
yollarından biri vergi hatalarının düzeltilmesi müessesesidir. Vergilendirme sürecinde,
yükümlü veya idarenin lehine veya aleyhine yapılan hataların giderilmesi için
V.U.K.’da ‘düzeltme‘ müessesesine yer verilmiştir. Düzeltme, vergi kanunlarının
uygulanması esnasında yapılan hataların, yargı yoluna başvurmaksızın hatayı yapan vergi
dairesi tarafından kaldırılmasına dönük bir idari işlem olarak tanımlanabilmektedir. (4) Bu
konu ile ilgili kanuni düzenleme V.U.K.’nun 116-126. maddelerinde yapılmıştır.
V.U.K.’nun 116. maddesine göre;
‘ Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar
yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.’
Bu madde hükmüne göre vergi hatası verginin yapılan hatalar nedeniyle haksız yere
hem eksik hem de fazla alınması ve istenmesini de kapsamaktadır. Yapılan hatalı işlem vergi
idaresi lehine olabileceği gibi aleyhine de olabilmektedir. Ayrıca, hatalı işlem vergilendirme
sürecinde tarh aşamasında olduğu gibi tahsil aşamasında da yapılabilmektedir.
Vergilendirme sürecinde ortaya çıkan vergi hataları lehte ve aleyhte sonuçlar yaratarak
idare ve yükümlüleri olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir.
Vergi hataları V.U.K. ‘da 117. ve 118. maddelerde ‘hesap hataları’ ve ‘vergilendirme
hataları’ olmak üzere iki şekilde açıklanmaktadır.

13.1.2. Vergi Hatalarının Çeşitleri
13.1.2.1. Hesap Hataları
Genel olarak hesap hataları, verginin miktarını etkileyen maddi hata ve hesaplama
yanlışlıklarını kapsamaktadır. Yapılan hatalar genellikle yapılan işlemlerden kaynaklanan
matematiksel hatalardır.
Hesap hataları, V.U.K.’nun 117. maddesinde düzenlenmiştir. Matrah hataları, verginin
miktarında yapılan hatalar ve çifte vergi hatası olarak kabul edilmektedir.

13.1.2.2. Vergilendirme Hataları
Vergilendirme
hataları ‘Vergi
yükümlülüğünün
saptanmasında
değerlendirme yanlışlıkları’ olarak tanımlanabilmektedir. Vergilendirme hataları V.U.K.’nun
118. maddesinde düzenlenmiştir. Vergi yükümlüsünün kişisinde yapılan hata, yükümlülükte
hata, verginin konusunda hata ve vergilendirme ve muafiyet döneminde hata vergilendirme
hatası olarak kabul edilmiştir.
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13.1.3. Hatanın Ortaya Çıkarılması
V.U.K.’nun 119. maddesine göre hatalar şu yollarla ortaya çıkarılabilmektedir.
 ilgili memurun hatayı bulması veya görmesi,
 üst memurların yaptıkları incelemeler sonucunda hatanın görülmesi ile;
 hatanın teftiş sırasında tespiti ile;
 hatanın vergi incelemesi sırasında tespiti ile;
 mükellefin başvurusu ile.

13.1.4. Vergi Hatalarının Düzeltilme Yolları
İdare ile yükümlü arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm
yollarından biri olarak kabul edilen vergi hatalarının düzeltilmesine ilgili vergi dairesi müdürü
karar vererek, düzeltme fişine dayanılarak hatalar düzeltilmektedir. Yasal düzenleme gereği
düzeltme işlemleri idarenin takdirine bırakılmıştır. V.U.K.’nun 120. maddesi de bu durumu
düzenlemiştir. Bu anlamda öncelikle ya yükümlüsü idareden düzeltme istemi bulunması yada
vergi idaresi yapılan hatanın farkına vararak bu hatanın düzeltilmesi gerektiği yönünde vergi
dairesi müdürüne olayın ulaştırılması gerekir.
Vergi hatalarının düzeltilmesinde iki yol bulunmaktadır. İdarece tereddüt edilmeyen
açık ve mutlak vergi hataları mükellefin bu konuda herhangi bir talebi olmaksızın vergi
dairesi tarafından düzeltilmektedir. ‘Resen Düzeltme’olarak adlandırılan bu yolda idare
konuyu re’sen dikkate almakta ve düzeltmektedir. Aleyhinde düzenleme yapılan
yükümlülerin dava açma hakları saklıdır. Ayrıca yükümlüler, vergi işlemlerindeki hataların
düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilmektedirler. ‘Düzeltme Talebi’ olarak
adlandırılan bu başvuruda düzeltme talebi dilekçesi posta ile iadeli taahhütlü
gönderilebilmektedir. ( V.U.K. madde: 122.)
Vergi dairesinin ilgili servisi, düzeltme talebini, kendi görüşünü ekleyerek düzeltme
makamına gönderir. Düzeltme talebi yerinde görüldüğü takdirde, düzeltme yapılması için
emir verilir; düzeltme talebi yerinde görülmediği durumda ise bu durum ilgiliye tebliğ
edilmektedir. (V.U.K. madde: 123.)

13.1.5. Düzeltme Talebinin Reddinin Sonuçları
Vergi hatalarının düzeltilme talebinde bulunulmasında dava açma süresi içinde
düzeltme talebinde bulunulmasıyla, dava açma süresi geçtikten sonra düzeltme talebinde
bulunulmasının sonuçları birbirinden farklı olmaktadır.
Düzeltme talebi, dava açma süresi içinde yapıldığı durumda dava açma süresi
durmaktadır. Ancak bu durumla ilgili V.U.K. ‘da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Danıştay, düzeltme başvuruları hakkında İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ‘üst makamlara
başvurma başlıklı’ 11. maddesinin uygulanabileceğine karar vermiştir.
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Dava açma süresi geçtikten sonra yapılan düzeltme talebi reddedilenler, şikayet
yoluyla Maliye Bakanlığı’na başvurabilmektedirler. Şikayet başvurusu il özel idare vergileri
için valiliklere; belediye vergileri için ise belediye başkanlıklarına yapılmaktadır. (V.U.K.
madde:124. ) Şikayet başvurusunun reddedilmesi halinde mükellefler vergi mahkemesine
başvurabilmektedirler. Ancak, mahkeme, V.U.K.’nun 116, 117 ve 118. maddelerinde
tanımlanmış vergi hatalarından birinin bulunmadığını ve olayın hukuki uyuşmazlık olduğuna
karar verirse, davanın süresi içinde açılmamış olması nedeniyle davayı usul yönünden
reddedecektir. Bu konuda Danıştay kararları da bulunmaktadır.

13.1.6. Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Zamanaşımı
Vergi hataları, tarh ( tahakkuk) zamanaşımı süresi içinde düzeltilebilmektedir.
Tahakkuk zamanaşımı süresi geçtikten sonra ortaya çıkarılan vergi hataları
düzeltilememektedir.
Düzeltmede zamanaşımı süresi, zamanaşımının süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ
edilen vergilerde hatanın yapıldığı, ilan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava
konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde, mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;
ihbarname ve ödeme emri ile tebliğ edilen vergilerde, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil
Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre haczin yapıldığı tarihten başlayarak bir yıldan
aşağı olamaz. (V.U.K. madde: 126.)

13.2. Pişmanlık Ve Islah (VUK M. 371)
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle
bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara
kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla
vergi ziyaı cezası kesilmez.
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi
resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber
verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara
geçirilmiş olması şarttır.).
2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi
bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden
evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi
kayıtlara geçirilmiş olması.
3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin
verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması.
4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme
tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.
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5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin
geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette
uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak
onbeş gün içinde ödenmesi.
Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.
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Uygulamalar

234

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vergi uyuşmazlığı kavramını ve vergi uyuşmazlığı çözüm yolları ile vergi
uyuşmazlığının çözümünde vergi hatalarında düzeltme yollarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarından değildir?
a) hata düzeltme
b) izaha davet
c) mücbir sebep
d) uzlaşma
e) hepsi.
2- Vergi hataları nasıl ortaya çıkarılır?
a) ilgili memurun görmesi
b) vergi incelemeleri sırasında
c) üst memurların incelemesi esnasında
d) teftiş sırasında
e) hepsi.
3- İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları nasıl düzeltilmektedir?
a) mükellefin talebi üzerine
b) idarenin talebi üzerine
c) vergi mahkemesinin kararı üzerine
d) idare tarafından mükellefin talebi olmaksızın re’sen,
e) Danıştay’ın kararı üzerine.
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4-Vergi hatalarını düzeltilmesinde yetkili kimdir?
a)vergi idaresi
b) vergi memuru
c) vergi müfettişi
d) vergi dairesi müdürü
e) Gelir İdaresi Başkanı.
5-Aşağıdakilerden hangisi vergiye ilişkin hesaplarda yapılan hatalar grubunda yer alır?
a)Konuda hata
b) kişide hata
c) vergilendirme döneminde hata
d) mükerrer vergileme
e) muafiyet döneminde hata.
Cevaplar:
1-c, 2- e, 3- d, 4- d, 5- d.
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14. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI 2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.UZLAŞMA
14.1.1. TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA
14.1.1.1.UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİSİ
14.1.1.2.UZLAŞMA KOMİSYONLARININ OLUŞUMU
14.1.1.3.UZLAŞMANIN YAPILMASI
14.1.1.3.1. UZLAŞMA TALEBİ
14.1.1.3.2.UZLAŞMA KOMİSYON KARARLARININ KESİNLİĞİ
14.1.1.3.3. UZLAŞMA VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA
14.1.1.4. UZLAŞMA KONUSU YAPILAN VERGİ VE CEZALARDA ÖDEME
14.1.1.5. UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRME
14.1.2. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA
14.1.2.1.UZLAŞMA TALEBİ
14.1.2.2.UZLAŞMA TALEP SÜRESİ
14.1.2.3.UZLAŞMA GÜNÜNÜN TESPİTİ
14.1.2.4.UZLAŞMAYA DAVET
14.1.2.5.UZLAŞMA DAVETİNE UYULMAMASI
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14.1.2.6.UZLAŞMA KOMİSYONUNUN TOPLANMASI
14.1.2.7.UZLAŞMA TOPLANTISINA KATILABİLECEKLER
14.1.2.8.UZLAŞMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ
14.1.2.9. UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ VE DAVA KONUSU EDİLEMEYECEĞİ
14.1.2.10. TARHİYATTAN SONRA UZLAŞMA YAPILAMAYACAK HALLER
14.1.2.11. ÖDEME ZAMANI
14.2. VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA
İNDİRME
14.3.İZAHA DAVET
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Uzlaşma nedir?

2.

Uzlaşma yolları nelerdir?

3.

İzaha davet kurumu nasıl işlemektedir?

4.

Cezalarda indirimden hangi durumlarda yararlanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uzlaşma

Vergi uyuşmazlıklarının
çözümünde uzlaşmayı
öğrenmek.

Cezalarda İndirim

Vergi uyuşmazlıklarının
çözümünde cezalarda
indirimi öğrenmek.

İzaha davet

Vergi uyuşmazlıklarının
çözümünde izaha daveti
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Uzlaşma



Cezalarda indirim



İzaha davet

244

Giriş
Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde uzlaşma en önemli çözüm yollarından biridir.
Uzlaşmayı tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak iki ayırmak
mümkündür. Cezalarda indirim hükümleri de uyuşmazlıkların çözümünde etkili olup,
uzlaşma durumunda cezalarda indirim hükümlerinden yararlanmak mümkün değildir. İzaha
davet kurumu ise en yeni çözüm yollarından biridir.
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14.1.Uzlaşma
14.1.1. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin
vergi ziyaı cezalarının ( 359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi
halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç)
tahakkuk edecek miktarları konusunda vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun
hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan
kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118 inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile
bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf
konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer
alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir.
Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma
sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir.
Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır.
Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde
bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır.
Mükellef dava açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı
olarak bildirirse bu takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde,
bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek
odasından bir meslek mensubu bulundurabilir.
Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat
etmeye yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi,
resim ve harçların belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, uzlaşmanın yapılmasına
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel
idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için bu yönetmelik İçişleri Bakanlığınca
hazırlanır.

14.1.1.1.Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi
Vergi Usul Kanununun değişik Ek 1 inci maddesi ile bu Kanunun kapsamına giren ve
ikmalen, re'sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlardan
hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en
çok vergi, resim ve harç miktarının tayini hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve
belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığı) yetkili kılınmıştır.
Bakanlığa tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri
en çok vergi, resim ve harç miktarları genel tebliğler ile belirlenir.
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14.1.1.2.Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu
Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi
için üçer kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi
dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile
Merkezî Uzlaşma Komisyonu kurulur.
Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu: Vergi dairesi müdürlüklerinde, vergi dairesi
müdürünün başkanlığında müdür tarafından belirlenecek bir müdür yardımcısı ve bir gelir
uzmanı veya şeften; bağlı vergi dairelerinde ise malmüdürünün başkanlığında gelir şefi ve
memurundan oluşur. Vergi dairesi müdürlüklerinde, müdür yardımcısı veya şef bulunmaması
hâlinde komisyonda bunların yerine görev yapanlar; malmüdürlüklerinde ise gelir şefi
bulunmaması hâlinde yerine gelir şefliği memurlarından birisi üye olur.
Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu: Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde
kurulan bu komisyon, defterdarın veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının başkanlığında
gelir müdürü ile vergi dairesi müdüründen oluşur.
Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu: Vergi dairesi başkanı veya tevkil
edeceği grup müdürünün başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen grup
müdürleri ve/veya müdürlerden veya vergi dairesi müdürlerinden oluşur.
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu: Vergi Dairesi Başkanlığı
Uzlaşma Komisyonları ile Defterdarlık Uzlaşma Komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan,
ancak Merkezi Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki sınırının altında kalan uzlaşma
taleplerinin incelenmesi için kurulan bu Komisyon, Gelir İdaresi Başkanı tarafından
belirlenen Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya Gelir İdaresi Daire Başkanlarından birinin
veya I. Hukuk Müşavirinin başkanlığında, gelir idaresi daire başkanı ve/veya grup başkanları
ve/veya hukuk müşavirleri ve/veya müdürlerden oluşur.
Merkezî Uzlaşma Komisyonu: Mahallî uzlaşma komisyonlarına tanınan yetki
sınırlarını aşan vergi, resim ve harçlarda uzlaşmak üzere kurulan Merkezî Uzlaşma
Komisyonu, Gelir İdaresi Başkanının başkanlığında, bir Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve
Gelir Yönetimi Daire Başkanından oluşur.
Komisyonlar, üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir.
Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında
bulunmamaları hâlinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda görev yaparlar.
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14.1.1.3.Uzlaşmanın Yapılması
14.1.1.3.1. Uzlaşma Talebi
Uzlaşma talebi için mükellefin bizzat veya resmî vekâletini haiz vekili vasıtasıyla
(tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerin kanunî temsilcileri vasıtasıyla) ve yazı ile yetkili uzlaşma komisyonuna
müracaat etmesi gerekmektedir. Uzlaşma talebine ait dilekçe, mükellefin bağlı olduğu vergi
dairesi veya uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli
birime verilir. Bu dilekçenin taahhütlü posta ile gönderilmesi de mümkündür.
Uzlaşma talebi, ihbarnamede yazılı vergi ve cezanın tamamı için yapılır. Tarhiyat sonrası
uzlaşmada kısmi uzlaşma talebinde bulunulamaz.

14.1.1.3.2. Uzlaşma Komisyon Kararlarının Kesinliği
Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği vergi
dairelerince derhal yerine getirilir.
Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan
hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunamaz.

14.1.1.3.3. Uzlaşma Ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma
Müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma talep
ettiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir.
Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi veya ceza için uzlaşma talebinden önce dava
açmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince
incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır.
Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya
(bunlardan birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesilmiş
bulunan, üzerinde uzlaşılan işbu cezaya karşı dava açamaz.
Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; tarhedilen vergiye
veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren
genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde,
dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu müddet tutanağın tebliği
tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.
Uzlaşmanın vaki olmaması halinde, yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca durdurulmuş olan
davanın görülmesine, keyfiyetin vergi dairesince işarı üzerine vergi mahkemesinde devam
olunur.
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14.1.1.4. Uzlaşma Konusu Yapılan Vergi Ve Cezalarda Ödeme
Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar;
Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme
zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları
kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma
tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde;
Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, bu kanunun 112 ve 368'inci maddeleri hükümleri ile
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27'nci maddesinin 8 numaralı bendi hükmü
dairesinde; ödenir

14.1.1.5. Uzlaşma Ve Cezalarda İndirme
Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376'ncı madde
hükümleri; hakkında 376'ncı madde hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu bölüm
hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar
uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376'ncı maddenin uygulanmasını istemek
hakkı mahfuzdur.

14.1.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ile bunlara
ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına
sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere
kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.
Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus
hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. Uzlaşılan vergi miktarı
üzerinden, bu Kanunun 112'nci maddesine göre gecikme faizi hesaplanır.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya
varılamamış olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve
cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler.

14.1.2.1. Uzlaşma Talebi
Uzlaşma için nezdinde vergi incelemesi yapılan kimsenin bizzat veya noterden alınmış
vekâletnameye dayanarak vekili vasıtasıyla (Tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıflar ve
cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunların kanuni temsilcileri marifetiyle) ve
yazılı olarak incelemeyi yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip Başkanlığına
başvurması şarttır.
Uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması, ilgili mercie yapılmış yazılı
başvuru yerine geçer.
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14.1.2.2. Uzlaşma Talep Süresi
Nezdinde vergi incelemesi yapılan kimseler, incelemenin başlangıcından, inceleme ile
ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde
bulunabilirler.
11 inci maddeye göre vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılacak uzlaşmaya
davet hallerinde ise davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma
talebinde bulunulabilir.
İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine üç aydan az bir
zaman kalması halinde mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve
uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez.

14.1.2.3. Uzlaşma Gününün Tespiti
Vergi incelemesini yapan, mükellefin uzlaşma talebi üzerine, yetkili uzlaşma
komisyonu başkanı ile temas kurarak uzlaşma gününü belirler. Belirlenen uzlaşma gün ve
saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce mükellefe bildirilir veya inceleme
tutanağına yazılır. Mükellefin istemesi halinde 15 günlük süreye bağlı kalmaksızın daha
önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir.
Yapılacak uzlaşmaya davet yazılarında uzlaşma günü de mükellefe bildirilir.

14.1.2.4. Uzlaşmaya Davet
Harici bilgilere dayanılarak, mükelleflerin bilgisi dışında yapılan vergi
incelemelerinde, incelemeyi yapan herhangi bir taahhüt altına girmeksizin mükellefi uzlaşma
talebinde bulunmaya davet edebilir.
Uzlaşmaya davet keyfiyeti ile uzlaşma müzakeresinin yapılacağı yer ve tarih,
muhatabına yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce tebliğ olunur.
İnceleme raporunun bir örneği davet yazısına eklenir.
Tebliğ işleminde, posta ile veya memur vasıtasıyla tebliğ usulü uygulanır. İnceleme
yapanın bizzat tebliğ yapması da mümkündür.

14.1.2.5. Uzlaşma Davetine Uyulmaması
Muhatabın bilinen en son adresine uzlaşmaya davet yazısının tebliğ edilememesi veya
yazıda bildirilen yer ve tarihte uzlaşma davetine uyulmaması hallerinde uzlaşma konusunda
başkaca bir işlem yapılmaz. Uzlaşma temin edilmemiş sayılır.
Posta ile veya memur vasıtasıyla gönderilen yazının tebliğ edilemeyerek geri gelmesi,
tebliğ edilememeyi ifade eder.
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Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan mükellef, tayin edilen uzlaşma gününden
önce yazılı olarak vergi inceleme raporunu düzenleyene veya komisyona sekreterya hizmeti
veren birime bu talebinden vazgeçtiğini bildirebilir. Bu durumda mükellef uzlaşma istememiş
gibi işlem tesis edilir.
Tarh edilecek verginin uzlaşma komisyonuna ve mükellefe bildirilmesi
Yapılan vergi incelemeleri sonucu, uzlaşmaya konu tarh edilecek vergi ve kesilmesi
öngörülen ceza miktarı, incelemeyi yapan tarafından düzenlenecek bir raporla uzlaşma
gününden en az 15 gün önce yetkili uzlaşma komisyonuna ve ilgiliye bildirilir. Uzlaşma
gününün 15 günden önceki bir tarih olarak belirlenmesi halinde inceleme raporu bu tarihten
önce mükellefe tebliğ edilir. Gerektiğinde bu inceleme raporu, ön rapor şeklinde de
düzenlenebilir.
Uzlaşma talebinin işleme konulabilmesi için, incelemeyi yapanın, mükellefin uzlaşma
talebi ile birlikte mükellef hakkında düzenleyeceği inceleme raporunu yetkili uzlaşma
komisyonuna intikal ettirmesi şarttır.
3) İnceleme raporu, ilgili mükellef ile komisyona intikal ettirilmeden uzlaşma
yapılamaz.

14.1.2.6. Uzlaşma Komisyonunun Toplanması
Uzlaşma komisyonları, üyelerinin tamamının katılması ile toplanırlar ve çoğunlukla
karar verirler. Uzlaşma gün ve saatinde üyelerin tamamının katılmasının mümkün olmadığı
hallerde, katılamayan üyenin yerine ilgili merci tarafından yenisi seçilir.
Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra mükellefin herhangi bir mücbir sebeple
toplantıya katılamayacak olması veya komisyonun herhangi bir nedenle toplanamaması
hallerinde uzlaşma görüşmesi ya aynı gün ya da sonradan belirlenerek mükellefe bildirilecek
bir başka tarihe ertelenebilir.

14.1.2.7. Uzlaşma Toplantısına Katılabilecekler
Uzlaşma görüşmeleri sırasında mükellef isterse bağlı olduğu meslek odasından bir
temsilci ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odalarından bir meslek mensubu
bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler, görüşmeler
sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar.

14.1.2.8. Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi
Belirlenen gün ve saatte mükellef veya vekilinin iştiraki ile toplanan uzlaşma
komisyonu konuyu tartışır, uzlaşma sağlandığı takdirde durumu bir tutanakla tespit eder. Bu
tutanak, komisyon başkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili tarafından imzalanır. Bu
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tutanağın bir nüshası ilgiliye derhal verilir. Bir nüshası da üç gün içerisinde, rapor ve ekleriyle
birlikte ilgili vergi dairesine gönderilir.
Uzlaşma tutanağında;
a) Mükellefin adı soyadı/unvanı ve adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik
numarası veya T.C. kimlik numarası,
b) İncelemenin konusu, dönemi, bulunan matrah farkı, tarh edilmesi öngörülen vergi
tutarları,
c) Üzerinde uzlaşılan vergi miktarı,
ç) Uzlaşılan ceza miktarı,
d) İncelemeyi yapanın adı soyadı ve unvanı,
gibi hususların yanı sıra uzlaşma ile ilgili açıklamalar yer alır.
Mükellefin, uzlaşma komisyonunun davetine icabet etmemesi, uzlaşmaya geldiği
halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya bu tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi
hallerinde uzlaşma temin edilememiş sayılır. Uzlaşma temin edilemediği takdirde,
komisyonca bu konuyu belirtmek üzere düzenlenecek tutanağın birer nüshası anında hazır
bulunan mükellefe veya vekili ile vergi incelemesi yapana komisyonda tebliğ olunur.
Mükellefin uzlaşmaya icabet etmemesi veya tebellüğden kaçınması halinde, bu hususu
belirten tutanağın bir örneğinin muhatabına posta ile gönderilmesi yanında bir örneği de
inceleme yapana tevdi edilir.
Uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşmaya varılamamış olması halinde, inceleme
yapan bu hususu uzlaşma tutanağında veya düzenleyeceği inceleme raporunda belirtir ya da
raporla birlikte göndereceği bir yazı ile vergi dairesine bildirir. Bu bildirim, vergi dairesine
gönderilecek rapora uzlaşma tutanağının bir örneğinin eklenmesi suretiyle de yapılabilir.
Burada yapılacak incelemeler yapılan mükellefin resmi vekili tarafından da yapılabilir.
Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulması halinde,
tutanağın açıklama bölümünde inceleme raporunda eleştirilen matrah farklarından
hangilerinde uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşılan vergi ve ceza miktarı
belirtilir.
Kısmi uzlaşma yapılması durumunda, uzlaşma talep edilmeyen veya uzlaşılamayan
matrah farkları için gerekli tarhiyat yapılmak üzere inceleme raporu vergi dairesine gönderilir.
Uzlaşma talep edildiği halde görüşmeler sonucunda uzlaşılamayan matrah farklarına
ilişkin uzlaşma komisyonunun teklif ettiği miktarlar tutanaklarda yer alır.

252

Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağı ile vergi inceleme raporunun vergi dairesine
intikali üzerine, vergi dairesince yapılacak tarhiyatın dava açma süresinin son gününün mesai
saati bitimine kadar komisyonun teklif ettiği miktarı kabul ettiğini belirten bir dilekçe ile
vergi dairesine başvuran mükellefle, başvuru tarihi itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve
buna göre işlem tesis edilir.

14.1.2.9.Uzlaşmanın Kesinliği Ve Dava Konusu Edilemeyeceği
Uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları
kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir.
Üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamaz ve
hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz.
Mükellefler bu Yönetmelik uyarınca, üzerinde uzlaşılan ceza hakkında Kanunun 376
ncı maddesi hükümlerinin kendilerine uygulanmasını talep edemezler.

14.1.2.10. Tarhiyattan Sonra Uzlaşma Yapılamayacak Haller
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya
varılamaması hallerinde, mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat
sonrası uzlaşma talep edemezler.

14.1.2.11. Ödeme Zamanı
Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma
tutanağı düzenlenir ve derhal ilgili vergi dairesine intikal ettirilir. Bu tutanak tahakkuk fişi
yerine geçer. Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ
edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten
sonra ilgiliye tebliğ edilmiş ise ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğ
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

14.2. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında
İndirme (VUK M.376)
İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen
indirimlerden artakalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya
vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine
başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte
biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısı;
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İndirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını
yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden
faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları
hakkında da uygulanır.

14.3. İzaha Davet (VUK M. 370)
Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce
verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından
yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla
mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler,
davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık
hükümlerinden yararlanamaz.
İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta
bulunulması durumunda;
1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece
anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi
tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.
2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş
olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının
tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin
geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette
uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı
cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi
yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.
Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu
maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde
hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin (490 Sıra No.lu
V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 57.000 TL) Türk lirasını geçmemesi ve
mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmaması kaydıyla
mükellefler izaha davet edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin
olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle
uygulanır.
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Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti
yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta
kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Bu kapsamda Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 482 seri No’lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği çıkarılmıştır.
İzaha Davet Kapsamına Alınan Konular
Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi


Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin
Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi


Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin
Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi


Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret
Tarifelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi



Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri,
Kanuni Oranları Aşan Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi


Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilenlerin İzaha Davet

Edilmesi


Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet

Edilmesi


İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen Mükelleflerin İzaha Davet

Edilmesi
Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili Olarak
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi




Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi


Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda
Bulunmayan Limited Şirket Ortaklarının İzaha Davet Edilmesi


Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair
Haklarında Tespit Bulunanların İzaha Davet Edilmesi
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Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları Yönünden Mükelleflerin
İzaha Davet Edilme


Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Eden
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi


Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi


İZAHA DAVETTE USUL
Komisyon tarafından haklarında ön tespit yapılanlara, gerekli açıklamaların yer aldığı
ve Tebliğ ekinde yer alan “İzaha Davet Yazısı” (EK:1) gönderilecektir.
İzaha davet yazısında aşağıdaki hususlara yer verilecektir:
İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle
ilgili olarak gerekli izahın yapılması ve yapılan izah sonucu Komisyonca, vergi ziyaına
sebebiyet verilmediği ve beyanname verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığının
anlaşılması halinde söz konusu ön tespitle ilgili olarak vergi incelemesi ve takdir
komisyonuna sevk işlemi yapılmayacağı,


İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta
bulunulmaması halinde Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli ceza
uygulamasından yararlanılamayacağı ve mükellefin vergi incelemesine ya da takdir
komisyonuna sevk edileceği,


İzahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, hiç verilmemiş olan vergi
beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya
düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri
için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı
oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezasının ziyaa
uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesileceği,


İzahın yeterli görülmemesi halinde mükellefin vergi incelemesine ya da takdir
komisyonuna sevk edilebileceği,


Mükellefin, yapacağı izahı desteklemek amacıyla başta defter ve belgeler
olmak üzere Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında her türlü delili sunabileceği,


Davet konusu ön tespitle ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 371 inci
maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı.


Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş
olabileceğine dair yapılan ön tespitlerle ilgili olarak, toplam mal ve hizmet alışları ya da sahte
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmış olabilecek belgelerin tutarının net bir
şekilde belirlenemediği durumlarda, Tebliğ ekinde yer alan “Toplam Mal/Hizmet Alışları ile
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Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgeler Listesi” (EK:2) tebliğ edilecek
izaha davet yazısına eklenecektir.
Verginin Ziyaa Uğratılmadığına İlişkin Yapılan İzah Üzerine Yapılacak İşlemler
Yapılan İzahın Yeterli Bulunması
Haklarında yapılan ön tespite ilişkin vergi ziyaına neden olunmadığı yönünde
mükellefçe izahta bulunulması üzerine, mükellefin izahının komisyonca yeterli bulunması ve
beyanname verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun
olmadığının değerlendirilmesi halinde, mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak
vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmaz.
Yapılan İzahın Yeterli Bulunmaması
Mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname
verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde bu durum
mükellefe bildirilir. Bu bildirim üzerine, izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre sona
ermeden mükellefçe; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış
yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan
vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi
şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Yapılan
izahın yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından Vergi Usul Kanununun 370 inci
maddesinde öngörülen işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire
sevk işlemleri yapılır.
Diğer Hususlar

İzaha davet şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan mükelleflerin vergi
beyannamelerini vermelerine engel bir durum bulunmamakta olup, vergi incelemesine
başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden beyannamelerini vermiş olanlara,
ziyaa uğratılan vergi üzerinden Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi gereği %50
oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

İzaha davet kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile
izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 15 günlük süre içerisinde ödenmemesi
durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir
ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vergi uyuşmazlığının çözüm yollarından uzlaşma, cezalarda indirim ve
izaha davet kurumlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşmaya başvurulamaz?
a) ikmalen tarh edilen vergi
b) re’sen tarh edilen vergi
c) beyan edilen vergi
d)vergi ziyaı cezası
e) hepsi.
2- İzaha davet hangi kanunda düzenlenmiştir?
a)Kurumlar Vergisi Kanunu
b) Gelir Vergisi Kanunu
c)İdari Yargılama Usulü Kanunu
d) Vergi Usul Kanunu
e)Danıştay Kanunu.
3- Aşağıdakilerden hangisi uzlaşma ile ilgili doğru değildir?
a)uzlaşma uyuşmazlıkların çözüm yollarındandır
b) uzlaşma halinde uzlaşılan vergi ve cezalar için dava açılamaz
c) uzlaşmaya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde başvurulur
d) uzlaşma halinde uzlaşılan vergi ve cezalar ödenmelidir
e) uzlaşma halinde cezalarda indirimden yararlanılabilir.
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4- İzaha davet kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah
zammının mükelleflerce maddede öngörülen kaç günlük süre içerisinde ödenmemesi
durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir
ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır?
a)7 gün
b) 15 gün
c) 30 gün
d) 45 gün
e) 60 gün.
5- Uzlaşma görüşmelerine mükellefle birlikte katılan mali müşavirle ilgili olarak
hangisi yanlıştır?
a)uzlaşma tutanağını imzalayabilir
b) görüş açıklayabilir
c) mükellefin isteği üzerine katılır
d) görüşmelerde tutanakları imzalayamaz
e) hepsi.
Cevaplar:
1-c, 2-d, 3- e, 4-b, 5-a.
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