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ÖNSÖZ 

 

Çalışmamızda, ülkemiz vergi yargısı sistemi, işleyişi ve anılan düzenin 

aksayan yönleri incelenerek, seçilmiş bazı Avrupa Birliği ülkeleri kapsamında 

daha adil ve etkin bir vergi yargısı sisteminin nasıl olabileceği konusunda 

öneriler getirilmesi amaçlanmıştır.  

Genel olarak, vergi yargısı kavramı ve organları, vergi yargılama 

usulünde geçerli olan temel ilkeler, ülkemiz vergi yargısının gelişimi ve bu 

kapsamda Türk vergi yargısı sisteminde 1982 reformunun yapılmasını gerekli 

kılan nedenler ile vergi yargı sisteminin etkinlik bakımından 

değerlendirilmesine gayret gösterilen çalışmamızda aynı zamanda Avrupa 

Birliği ülkeleri ile kıyaslama yapılarak çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 

Bu çerçevede, mevzuat yanında, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi 

kararları taranmış ve yeri geldikçe konumuzla ilgili bölümlerde 

açıklamalarımızın arasında bahse konu kararlardan yararlanılmıştır.   

Yardımlarını, desteğini, sabrını, bilgisini ve hoşgörüsünü benden hiçbir 

zaman esirgemeyen değerli aileme teşekkürü bir borç bilirim. 

 

        

 

 

Saygılarımla 

            Hande KARŞIKAYA 
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GİRİŞ 

 

Devletlerin egemenlik gücünden kaynaklanan yetkilerinin başında, 

anayasal normlar çerçevesinde ve devletin üstlendiği görevlerinin finansmanı 

için kullanılan vergilendirme yetkisi gelmektedir. Bununla birlikte, 

vergilemenin, adalet ve eşitlik prensipleri gözetilerek gerçekleşmesi, vergi 

sisteminin bir bütün halinde sağlıklı bir şekilde işleyişine bağlı bulunmaktadır.  

İdari rejimin benimsendiği ülkemizde, idare, kamu hizmetlerini 

yürütürken, idare edilenlerin sahip olmadıkları ve kamu gücü olarak ifade 

edilen üstün yetki ve güçlerle hareket etmektedir. İdari rejimin özelliklerinden 

biri de, yargı denetimini yapacak olan yargı yerlerinin, genel mahkemeler 

olmayıp, ihtisas niteliğindeki özel mahkemeler olmasıdır. 

Mali uyuşmazlıkların incelenmesi de, yargılama hukuku dallarından 

birini teşkil eden idari yargılama içinde önemli bir yere sahiptir. Konusunu 

vergi uyuşmazlıklarının oluşturduğu vergi yargılaması ise, mali yargılamanın 

en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır.  

Vergi idaresi ve mükellef veya sorumlu arasında çıkan vergi 

uyuşmazlığında yargı yoluna başvurmanın, taraflar bakımından maliyetleri 

bulunmakla birlikte, uyuşmazlığı kesin olarak sona erdirmek gibi yararı da 

bulunmaktadır.   

Bu kapsamda olmak üzere, çevresel etkilerin yanında, verginin konusu 

veya vergi kanunlarının kapsamı, rasyonel vergileme kıstaslarına ve 

ekonomik yapıya uygunluk, mevzuatın ve vergi tekniğinin basit ve istikrarlı 

olup olmaması gibi hukuki yapıyla ilgili faktörler, vergi politikası geliştirmek ve 

vergi kanunlarını uygulamak durumunda bulunan vergi idaresi ve bu 

kanunların hukuki denetimini yapan vergi yargısının işlevselliği, vergi 

sisteminin etkinliğini belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi 

yargısı sisteminin daha adil, esnek ve geniş tabanlı bir yapıya kavuşturulması 

amacıyla, etkin ve dinamik bir vergi yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Nitekim zamanla vergilerin çeşitlenmesi, eskiye oranla vergi yüklerinin 

artması, vergi kanunlarının günümüz koşullarına uyarlanması amacına bağlı 
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olarak değiştirilmesi yoluna başvurulması gibi nedenler, vergi alanında 

uyuşmazlık sayısının artmasına sebebiyet vermiş ve bunun sonucunda vergi 

yargısı önem kazanmaya başlamıştır. 

Başta vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi olmak üzere, vergi 

yargısının birçok işlevi vardır. Bu fonksiyonların gerektiği gibi yerine 

getirilmesi ise, hukuk sistemi için büyük önem arz etmektedir. Ülkelerin hukuk 

sistemleri, vergi yargısı sistemi tercihlerini de etkilemektedir.  

Vergi yargısı fonksiyonlarının beklenilen ölçüde icra edilip 

edilemediğinin kontrol altına alınması gerekmektedir. Zira, yargı hizmetinin, 

vatandaşlara sunulan bir kamu hizmeti niteliğinde olduğu düşünüldüğünde, 

bu hizmetin ne oranda etkin olduğunun tespitinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede, yargı sisteminin işleyişindeki bozukluklar tespit edilerek 

getirilecek çözüm önerileri, kamu düzeninin sağlanması ve korunması 

bakımından gereklidir.  

Türk vergi yargısı sisteminin etkinliği bakımından, vergi 

mahkemelerinin ortalama yargılama süresi etkin sayılabilmekte ancak, cari yıl 

içindeki iş sonuçlandırma oranlarına bakıldığında, vergi mahkemeleri 

üzerindeki ağır iş yükü ve hakim sayısındaki yetersizlik nedenlerine bağlı 

olarak, bunun düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir.  

Etkinsizlik kaynaklarını ise, birtakım önlemlerle engellemek 

mümkündür. Bu kapsamda, bağımsız vergi yargısının kurulması, ayrı bir idari 

usul kanununun çıkarılması, ombudsmanlık müessesesinin kurulması, idari 

çözüm yollarının daha etkin kullanılmasının sağlanması, hakim sayısının 

artırılması, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı ve yargı 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda gelişmelerin sağlanması, vergi 

mevzuatında değişiklikler yapılması ve Danıştay’ın içtihat oluşturma işlevini 

gereğince icra etmesi gibi alternatifler gösterilebilir.  

Ülkemizde, 1982 yılından itibaren kurulan idare ve vergi mahkemeleri 

ilk derece idari yargı mercileri olarak görev yapmaya başlamış, idari yargının 

yüksek mahkemesi olan Danıştay ile bunlar arasında görev ifa etmek üzere 

kurulan bölge idare mahkemelerine itiraz yolu ile bir bakıma üçlü sisteme 

geçilmiştir.  
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1988 yılında 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 

ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan 

ilk değişiklikle, tek hakimle bakılan uyuşmazlık miktarının sınırı artırılmıştır. 

2000 yılında da 2575, 2576 ve 2577 sayılı Kanunlara getirilen değişikliklerle 

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak göreceği davalarda görevleri 

sınırlandırılarak, idare ve vergi mahkemesinde görevli hakimlerin tek başına 

bakabilecekleri uyuşmazlık miktarı yıllar itibariyle artırılmaya başlanmış ve 

idare ile vergi mahkemelerinin kurul halinde verdikleri bazı kararlara karşı 

temyiz yolu kapatılarak bölge idare mahkemelerine itirazen başvurma yolu 

açılmıştır. Bu şekilde, idari yargıda oluşan tıkanıklığın giderilmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, anılan tıkanıklık sadece dava 

sayısının fazla olmasından kaynaklanmamaktadır. 

 İdari yargıda gerçekleştirilen bu değişikliklere rağmen, 1982 yılından 

sonra idare ve vergi mahkemelerinin farklı illerde kurulması, çeşitli kanunlarla 

Danıştay’a yine ilk derece mahkemesi görevlerinin verilmesi ve bireylerin 

haklarını arama bilinçlerinin gelişmesine karşılık, hala bir idari usul kanunu 

çıkarılmaması gibi bazı nedenlerle dava ve temyiz başvurusu sayısında 

artışa yol açmıştır. 

 Günümüze kadar ülkemizde ağırlıklı olarak dava ve yargılama 

sürelerini kısaltmaya ve hızlandırmaya yönelik bir takım düzenlemeler 

yapılmış olmakla birlikte, anılan düzenlemelerin sadece usul kanunlarında 

yapılmış olması ve bu itibarla yargının diğer bazı sorunlarının ihmal edilmesi 

ile, vergi yargısında da beklenilen etkinlik ve hızlanmanın sağlanmadığı 

görülmektedir. 

Bu çerçevede, yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanamaması, 

yargılama sürecinin yavaş işlemesi, kamu kaynaklarının yargıya ayrılan 

kısmının yetersiz olması, hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla hayata 

geçirilememiş olması, yargının insan kaynakları, teknik ve fiziki alt yapı 

eksiklikleri, yargı ve adalet hizmetlerinin kaliteli, etkin ve hızlı bir şekilde 

işlemesine engel olmuştur. 

Günümüzde de, yargılamayı hızlandırmak ve bu çerçevede Danıştay’ı 

sadece hukuki denetim yapan, içtihat oluşturan bir Yüksek Mahkeme 
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yapısına getirmek amacıyla, istinaf sistemi kurularak, bu yolun 

geliştirilmesine çalışılmaktadır.  

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, ülkemizdeki vergi yargısı üzerinde 

yapılan çalışmalarla bir sonuca ulaşılamadığı görülmektedir. Bu itibarla 

tezimizde, Türkiye’de askıda kalan vergi yargısını seçilmiş bazı Avrupa Birliği 

ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak değişik yönlerden inceleyerek, eleştiri ve 

önerileri bir araya getirerek bütünleştirmek ve bu alanda getirilebilecek 

reformun temel ve ilkelerinin ne olması gerektiğinin verebilmesine gayret 

gösterilmiştir.   

Türk vergi yargısı sistemi ve bu sistemin diğer bazı ülkelerle 

karşılaştırılmasını içeren araştırmamız, üç bölümden oluşmaktadır. Bilindiği 

üzere, yargı kavramı, uyuşmazlıklara bakan yargı kuruluşlarını ve bu yargı 

kuruluşlarının uyguladıkları usul kurallarını da içine alan geniş bir kavramdır. 

Bu çerçevede, birinci bölümde genel olarak vergi yargısının tanımı, işlevleri, 

türleri ve vergi yargılama usulünde uygulanan ilkeler üzerinde durulmuştur. 

Esas konumuz Türk vergi yargısı sisteminin değerlendirilmesi olmakla 

birlikte, bazı Avrupa Birliği ülke örnekleri kapsamında anılan sistemin 

irdelenmesi amacıyla, çalışmamızın ikinci bölümünde ülkemiz vergi yargısı 

sistemiyle karşılaştırmalı olarak İngiltere, Fransa, Almanya ve İsveç 

ülkelerindeki vergi yargısı hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde 

ayrıca, Türk vergi yargı sisteminin geçirdiği aşamalar ve vergi yargı 

sistemimizde 1982 yılında yapılan sistem değişikliğinin nedenleri, bu 

değişikliğe göre kurulan vergi yargı organlarının özellikleri ve görev alanları 

incelenmiştir.  

Vergi yargı organları da vergi uyuşmazlıklarını sağlıklı ve hızlı bir 

şekilde çözümleyebildikleri ölçüde vergilemede adalet sağlanabilmektedir. 

Ayrıca, vergi yargılama usulünün hızlı, adil, kaliteli ve etkin kararlar 

verebilecek şekilde düzeltilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. 
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 Bu bakımdan da, çalışmamızın son bölümünde, yargı sistemimizin sağlam 

temellere oturtulması açısından yararlı olacak Türk vergi yargı sisteminde 

bulunduğu düşünülen aksaklıkların giderilmesine yönelik bazı çözüm önerileri 

getirilmeye çalışılmıştır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

VERGİ YARGISI VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN TEMEL 

AÇIKLAMALAR 

 

 

 

I. VERGİ YARGISI 

 

 

A. Vergi Yargısı Kavramı 

 

Hukuk devletinde toplum, idare karşısında güven duygusu 

içerisindedir. Bu güveni sağlamak ve sürdürmek amacıyla, idarenin eylem ve 

işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olması gerekmektedir. Bu kapsamda, 

hukuk devletlerinde hukuk, idare üzerinde denetleyici bir nitelik 

arzetmektedir.1  

Vergi yargısı da, idarenin vergilemeyle ilgili işlemlerinin, yargısal 

denetime tabi tutulduğu bir yargılama hukuku dalı olup, vergi yargısı 

organlarının kuruluş ve işleyişleri yanında vergisel uyuşmazlıklara 

uygulanacak olan usul kurallarını da içermektedir. 

Bazı durumlarda, kişilerle idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların 

bağımsız yargı organlarınca bir çözüme kavuşturulması gerekli 

olabilmektedir. Bunun için, birçok ülkede vergi uyuşmazlıklarının çözümüne 

ilişkin kurulan yargı organları bulunmaktadır.2 

Yargısal çözüm yolunda, davacı ve davalı arasındaki uyuşmazlık, 

yargı organının işlemiyle karara bağlanarak kesin olarak son bulmaktadır. 

Yargı yolu, uyuşmazlığı kesin olarak ortadan kaldırmanın yanında, idarenin 

yargısal denetimini gerçekleştirmesiyle de hukuk devleti ilkesinin bir gereği 

                                            
1 Metin Taş, Vergi Yargısı, 2. Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2005, s. 27. 
2 Taş, a.g.e., s. 27. 
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olan vergilendirme işlemlerinde kanunlara uygunluğu sağlayıp sübjektif 

işlemler bakımından vergilerin kanuniliği ilkesini geçerli kılmaktadır. 

Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarının karşılığında deyim olarak 

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde “contentious fiscal”, Fransa’da 

“contentieux fiscal”, Almanya’da “steurjust, berufungs verfuhren”, İtalya’da ise 

“givris-diziona ficcale” gibi terimlerin kullanıldığı görülmektedir. 

Vergi yargısı kavramı olarak ise, İngiltere ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde “financial/fiscal jurisdiction”, Fransa’da “la juridiction 

financière/fiscale”, Almanya’da “finanzielle gerichtsbarkeit” gibi ifadelere yer 

verilmektedir.3 

Objektif yargılama hukuku, devlet egemenliğine dayanarak bağımsız 

hakimler tarafından hukuk kurallarının belli bir olaya uygulanması suretiyle 

anlaşmazlığın bir çözüme kavuşturulması, olayın hukuk normları karşısındaki 

durumu konusunda ortaya çıkan ihtilafa son verilmesi faaliyeti olarak ifade 

edilebilir.4 

Böylece, idare ve yükümlü arasında devletin vergilendirme işlemleri 

dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkları, vergilendirme işlemlerini bir düzene 

koyan hukuk kurallarını uygulayarak çözümleyen yargısal karar verme 

faaliyeti olarak tanımlanabilecek olan vergi yargısı, mali kanunlardan doğan 

uyuşmazlıkları çözümleyen yargılama kurallarını kapsayan mali yargının 

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.5 6  

Diğer bir tanımlama ise, mükellef veya vergi sorumlusu ile devlet 

arasında çıkan uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenememesi 

durumunda vergi uyuşmazlıkları için başvurulan yargı yoludur.7  

Vergi yargısının başka bir tanımına göre ise, vergi kanunlarının 

uygulanması sırasında vergi mükellefi veya sorumlusu ile vergi idaresi 

arasında doğan, düzeltme ve uzlaşma yolları ile bir çözüme 

                                            
3 Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 16. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, 
Ankara, 2009, s. 67. 
4 Mehmet Tosuner, Ülkü Özcan, Türk Vergi Yargısı Sistemi ve Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm 
Yolları, İzmir, 1989, s. 4. 
5 Tosuner, Özcan, a.g.e., s. 4. 
6 Kızılot, a.g.e., s. 68. 
7 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Ankara, y.y., 1996, s. 184. 
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kavuşturulamayan uyuşmazlıkların, taraflarca kanun yollarına başvurulması 

durumunda, bağımsız ve tarafsız yetkili yargı organları tarafından tasarrufta 

bulunularak sonuçlandırılmasıdır.8 

Vergi uyuşmazlığı kavramının karşılığı olarak, çeşitli ülkelerde farklı 

terimler kullanılmaktadır. Ülkemizde ise, vergi ihtilaflarının çözüm yolları 

anlamını taşıyan, mali yargı, vergi yargısı ve vergi mahkemesi ifadeleri 

kullanılmaktadır.9 

Tanımlamaların ortak özelliği olarak, vergi yargısında, uyuşmazlık, 

yargı organı ve yargısal karar kavramlarının kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.  

Uyuşmazlık, devletin vergilendirme yetkisine dayanarak vergilendirme 

işlemlerini yaparken vergi kanunlarının yanlış yorumlanması, yanılma ve hata 

gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. 

 Vergi yargı organı ile kastedilen, 1982 Anayasası’nın “Yargı Yetkisi” 

başlığını taşıyan, “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılır” ifadesine uygun olarak bağımsız ve tarafsız vergi mahkemeleridir.  

Anayasal güvence altında bulunan mahkemelerin bağımsızlığı, 

uyuşmazlıkların bağımsız ve adil bir çözüme kavuşturulmasında temel 

unsurlardan birini teşkil etmektedir.  

Anayasamızın 36. maddesinin 2. fıkrasında “Hiçbir mahkeme, görev 

ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınmaz” ifadesiyle hüküm altına 

alınan yargılamanın mecburiliği ilkesi gereği, vergi mahkemeleri de kendi 

yetkileri içindeki vergi uyuşmazlıklarıyla ilgili yargılama işlemlerini yapmaktan 

kaçınamazlar. 

Yargısal karar ise, hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla devlet 

tarafından görevlendirilen bağımsız bir yargı organı tarafından tarafsız olarak 

belirli kurallara bağlanmış yargılama usulüne uyularak verilen kararlardır.10 

Vergi uyuşmazlığının bir uyuşmazlığı çözerek karar vermesi 

durumunda, bunun bir kesin hüküm teşkil etmesi için, kendisinden başka 

                                            
8Galip Dolun, “Mali Kaza”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü 
Konferansları, 12. Seri, 1966, s. 139.  
9 Şerafettin Aksoy, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1990, 
s.87. 
10 Tosuner, Özcan, a.g.e., s. 5. 
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başvurulabilecek bir kanun yolunun daha olmaması gereklidir. Böyle bir 

kanun yolunun varlığında yargı kararının kesin nitelik kazanması için, bu 

kanun yoluna başvuru süresinin geçirilmesi veya kanuna uygun şekilde ve 

süresi içinde kanun yoluna başvurunun kabul veya reddedilmesi 

gerekmektedir. 

Vergi yargılama hukuku ise, vergiye ilişkin uyuşmazlıkların yargı 

önüne getirilişinden, kesin hüküm niteliği kazanmasına kadar geçen süreçte 

uygulanan yöntemi, vergi organlarının kuruluşunu, işleyiş şekillerini belli 

kurallara bağlayan hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.11 

Şekli vergi hukukunun devletle kişiler arasında vergi kanunları 

nedeniyle ortaya çıkan hukuki ilişkilerin usulüne ilişkin yönlerini 

düzenlemesine karşı, maddi vergi hukukunun kişileri belirli bir verginin 

borçlusu durumuna getiren kurallar bütünü olduğu gözönünde 

bulundurulduğunda, vergi yargılama hukukunun şekli vergi hukuku içinde 

yeraldığı söylenebilir. 

Maddi vergi hukuk kuralı, devletle vergi yükümlüsü arasında bir hukuki 

ilişki doğurmakta olup, vergi uyuşmazlığı vergi yargı organı önüne 

getirildiğinde devletle yükümlü arasında vergilendirme işleminden doğan 

hukuki ilişkinin kanunlara uygunluğu bu organlarca incelenir. Bu şekilde bir 

maddi vergi hukuku ilişkisinin yargı organlarınca incelenmesi, şekli vergi 

hukukunun konusunu oluşturmaktadır.12 

 

 

B. VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİ 

 

Vergilerin kanuniliği ilkesi ile, vergi düzeninin kanunlara dayanması 

gerekliliğinin yanında, bütün vergileme işlemleri hakkında yargı yoluna 

başvurulması imkanının tanınması da zorunlu olmaktadır.13 Uyuşmazlıkları 

                                            
11 Nami Çağan, Vergi Hukukunda Süreler, AÜHF. Yayını, No: 389, Sevinç Matbaası, Ankara, 
1975, s. 41. 
12 Tosuner, Özcan, a.g.e., s. 6. 
13 Mehmet Tosuner, Türk Vergi Yargısı, 9 Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Masaüstü Yayıncılık 
Birimi, İzmir, 1996, s.13. 
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çözme işleviyle bu zorunluluğu yerine getirmekle beraber vergi yargısı başka 

işlevler de üstlenmektedir. 

 

 

1. Vergi Uyuşmazlıklarını Çözümleme İşlevi 

 

Anayasa Mahkemesi’nin 11.10.1963 tarih ve E: 63/124 sayılı Kararı’na 

göre, “Hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, 

adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan 

ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasa’ya uyan bir devlet olmak gerekir. 

Hukuk devletinde, kanun koyucu ve organ da dahil olmak üzere Devletin, 

bütün organları üstünde hukukun mutlak bir hakimiyeti haiz olması, kanun 

koyucunun yasama faaliyetlerinde kendisini her zaman Anayasa ve hukukun 

üstün kuralları ile bağlı tutması lazımdır.”  

Hukuk devletinde idare, önceden konulmuş genel, objektif hukuk 

kurallarına göre davranmalıdır. Anayasamızın 73. maddesinde hükmünü 

bulan vergilerin kanuniliği ilkesi gereği de, vergi, resim, harç ve benzeri 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Bu kapsamda, 

hukuk devletinin gerekliliklerinden biri de yürütme işlemlerinin yargısal 

denetimidir. Bu ise, Anayasa’da “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 

yargı yolu açıktır” ifadesiyle ortaya konulmuştur.  

Hukuk devletinin bir şartı olan vergisel uyuşmazlıkların yargı yoluyla 

çözümüyle, idarenin hukuka ve Anayasa’ya uygun hareket etmesinin 

sağlanmasının yanında, mükellef açısından da vergilendirmede adalet, 

eşitlik, genellik ve güvenlik sağlanmış olmaktadır.  

Hukuk devleti ilkesinin gelişmesiyle, vergileme yetkisi olanlar 

karşısında mükellef veya vergi sorumlularının ödevleri yanında, tarh, 

tahakkuk ve tahsil gibi vergi işlemlerine karşı itiraz etme hakları vardır. Böyle 

bir yol, yukarıda değinilen vergi mükellef veya sorumlularının haklarını 

güvence altına almak ve vergilemenin kanunlara uygun bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla gereklidir. 
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Hukuk devletinde vergilerin kanuniliği ilkesi, vergi düzeyinin kanunlara 

dayanmasının yanında, bütün vergileme işlemleriyle ilgili olarak yargı yoluna 

başvurulması imkanının tanınmasını da gerektirmektedir. 

Vergi kanunlarının uygulanması aşamasında vergi idaresiyle vergi 

mükellefleri veya sorumluları arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, idari 

yollarla çözümlenemediği takdirde, vergi yargısı organlarına 

başvurulmaktadır. Vergi yargısı organları, söz konusu uyuşmazlıklar 

hakkında hüküm vermekte ve sonuçlandırma işlemi, vergi yargısının temel 

işlemi sayılmaktadır. Zira, vergi yargısının en temel fonksiyonu, vergi 

uyuşmazlıklarını bir çözüme kavuşturmaktır. 

Vergi yargı organlarının verdiği kararların kesin olması halinde, bu 

yargısal tasarruflar tarafları bağlamakta ve ihtilaf kesin olarak 

sonuçlandırılmış olmaktadır. Taraflar, bu kararlara uymak zorunda olup, 

tekrar aynı nedene dayanarak dava açamazlar. Karar kesin olmadığı takdirde 

ise, kanuni süre içinde taraflar, üst yargı mercilerine başvurabilme imkanına 

sahiptir. Bununla birlikte, taraflar süresinde üst yargı mercilerine müracaat 

etmez ise, kesin olmayan kararlar da kesin karar sonucunu doğurmaktadır.14 

 

 

2. İçtihat Oluşturma İşlevi 

 

Ekonomik ve sosyal hayat, sürekli bir gelişim içindedir. Bu nedenledir 

ki, gelişen ekonomik olaylara bağlı olan vergi kanunları da bu yeni hayat 

şartlarına uygun olmalıdır. Bu amaçla, vergi kanunları genel olarak esnek bir 

mahiyette olup, yoruma elverişlidir. Vergi yargı organları, bu kanunları 

yorumlamak suretiyle içtihat sağlar ve kanunun konuluş amacını ortaya 

çıkarmaya çalışır. 

Bu mali ve ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan vergi 

hukukunda, ayrıntılı bir nitelik arzeden vergi kanunlarındaki açıklık 

kazanmayan hususları yargı içtihatlarıyla çözümlemek gerekmektedir.  

                                            
14 Aksoy, a.g.e., s.8.  
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Ülkemizde, benzer olaylara uygulanabilecek, genel bir kanun maddesi 

oluşturulmakta ve kanun maddesinin yorumunun, maddenin içeriğine ve 

getirmek istediği düzenlemeye aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda, hukukumuzda yorum önem taşımakta ve farklı yorumların 

yapılabilmesi olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, içtihat oluşturmanın 

arz ettiği önem ortaya çıkmaktadır.  

İşte, vergi yargısı hukuki içtihat sağlayarak, vergi yargı organları 

tarafından verilen kararların, vergi uygulamasına yön vermesi, soyut 

hükümlerin somutlaştırılmasıyla açıklığa kavuşturulması ve karmaşık ve 

ayrıntılı nitelik taşıyan vergi kanunlarındaki boşlukları doldurması sağlanmış 

olmaktadır. 

Bu işlevin yerine getirilmesi için, vergi yargısının iyi örgütlenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Bunun yanında, vergi yargısında görevli kişilerin, 

hukuk ve mevzuat bilgisinin yanında, iktisat, işletme ve muhasebe bilgisine 

de sahip olmaları ihtiyacının varlığı savunulmaktadır.15 

Öte yandan, vergi yargı organlarının yarattığı içtihatların mükelleflere, 

vergi yargı organlarına ve vergi dairelerine faydalı olabilmesi amacıyla, 

bunların sürekli ve düzenli bir şekilde yayınlanması gerekmektedir. Bu 

kapsamda, batı ülkelerinde vergi yargı organları kararlarının sürekli ve 

düzenli bir şekilde yayınlandığı görülmektedir.16 

 

 

3. Yargısal Denetimi Sağlama İşlevi 

 

Yargısal denetimi sağlama işlevi, vergi yargısının asli 

fonksiyonlarından biridir. Zira, vergilerin kanunla konulması, değiştirilmesi ve 

kaldırılmasının yanında, vergilerin kanunlara uygun olarak ve doğru 

alınmasını kapsayan vergilerin kanuniliği ilkesinin sağlanabilmesi, yargısal 

denetimle mümkün olmaktadır. Hukuk devleti ilkesinin de bir gereği olarak, 

                                            
15 Mehmet Yaşin, Türk Vergi Yargısı ve Vergisel Uyuşmazlıkların Dava Yoluyla Çözümü, 
Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006, s.23. 
16 Kamil Mutluer, Türkiye’de Vergi Yargı Sistemi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Yayınları, No: 141/87, t.y., s. 23. 
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vergilendirme işlemlerinde kanunlara uygunluk sağlanarak, sübjektif işlemler 

açısından da verginin yasallığı geçerli kılınmaktadır.  

Vergilemede güvenlik sağlama görevi, tek tek olaylar bakımından 

ziyade, vergi uyuşmazlıklarında genel bir sonuç doğurmaktadır. Vergilemede 

yargısal denetimi sağlama fonksiyonu, uyuşmazlıkları çözümleme fonksiyonu 

ile yakından ilgili olup, onun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Zira, 

kişilerin çıkarlarını ihlal eden vergilendirme işlemlerinden çıkan uyuşmazlıklar 

bir çözüme kavuşturulmakta ve bu şekilde hukuki güvenlik sağlanmaya 

çalışılmaktadır.  

Hukuk devleti ilkesine göre, vergilendirmeyle ilgili işlemlerin, Anayasal 

güvenceyle kanunlara uygun bir şekilde yargısal denetime tabi tutulması, 

mükellef ile sorumlular ve de idare için belirli bir güvenlik unsurudur.17 

 

 

C. Mali Yargı – Vergi Yargısı Bağlantısı  

 

Mali kanunlardan doğan uyuşmazlıkları çözümleyen yargılama 

kurallarını içermek üzere, mali yargı ve vergi yargısı kavramları kullanılmakta 

ancak, söz konusu iki terim arasında farklılıklar bulunmaktadır.18 Zira mali 

yargı kavramı, mali hukuk alanını, buna karşılık vergi yargısı kavramı, vergi 

hukukunu esas almaktadır. Mali hukuk ve vergi hukukunun ayrı alanlar 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mali yargı ve vergi yargısının da 

farklı kavramlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Konusunu mali kanunların 

oluşturduğu mali hukuk, devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin bütün mali 

faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarını incelemektedir. Vergi hukuku ise, 

devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin, gelir elde etme faaliyetlerini 

düzenleyen kanun ve hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk dalıdır.19 

Mali hukuk kavramına paralel olarak mali yargı, devletin ve diğer kamu 

tüzelkişilerinin gelir, gider, borçlanma, devlet mallarının yönetimi gibi mali 

                                            
17 Kızılot, a.g.e., s. 77. 
18 Kızılot, a.g.e., s. 67. 
19 Aksoy, a.g.e., s. 9. 
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hukukun konusuna giren bütün mali işlemlere ilişkin uyuşmazlıkların 

çözümlenmesi ve bu faaliyeti gerçekleştiren yargı kuruluşlarını 

kapsamaktadır. Diğer bir deyişle, vergi yargısı sadece kamu gelirlerinin en 

önemlisi olan vergilere ilişkin uyuşmazlıkları konu edinmesine karşılık, mali 

yargı, devletin gelir elde etmesi ve harcamalarda bulunmasından doğan 

uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenmektedir. Buradan hareketle, mali yargının, 

vergi yargısından daha geniş bir kapsamı olduğu söylenebilmektedir.20 

 

 

D. Vergi Yargısının Hukuk Sistemi İçindeki Yeri  

 

İdari uyuşmazlıkların çözümünde bazı ülkelerin, ayrı idari yargı 

mercileri kurmasına karşılık, bazı ülkelerde bu uyuşmazlıkların çözümünün 

adli yargıya bırakıldığı görülmektedir. Bazı hukuki uyuşmazlıkların 

çözümünde de, askeri yargı yetkili olmaktadır.  

Vergi yargısının bağımsız bir yargı dalı olup olmadığı tartışma konusu 

olup, bazı yazarlar vergi yargısının bağımsızlığa kavuşturulmasını 

savunurken, bazıları da vergi yargısının bağımsızlığa kavuşturulmasına karşı 

çıkmaktadır.21 

Denetim organının Danıştay olmasından kaynaklı olarak idari yargı, 

adli yargıdan ayrılmaktadır. Bununla birlikte vergi ve idare mahkemelerinin 

denetim organının farklı olmaması, ikisinin de Danıştay’ın denetimine tabi 

olmasıyla, vergi yargısının idari yargı içinde yer aldığı ancak, bağımsız bir 

nitelik taşımadığı söylenebilir.22 

 

 

 

 

 

                                            
20 Ertan Aliefendioğlu, “Vergi Yargısı ve Sorunları”, İzmir Barosu Dergisi, 1994, s. 137. 
21 Aksoy, a.g.e., s. 9. 
22 Mualla Şahin Gücin, Türk Vergi Yargı Sisteminde 1982 Reformu ve Uygulaması, Celal Bayar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, Manisa, 1996, s. 22. 
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E. Vergi Yargısı Sistemlerinin Türleri   

 

Benimsenen hukuk sistemlerine bağlı olarak, vergi yargısının da 

ülkeler bakımından değişiklik göstermesi mümkündür. Bu kapsamda, idari 

yargıya bağlı, adli yargıya bağlı, bağımsız ve karma vergi yargısı sistemleri 

olmak üzere, dört çeşit vergi yargısı sisteminden bahsedilebilmektedir. 

 

 

1. Adli Yargıya Bağlı Vergi Yargısı Sistemi 

 

Adli yargıya bağlı vergi yargısı sisteminde vergi uyuşmazlıkları, adli 

yargı düzeninde bir çözüme kavuşturulmaktadır. Bu sistemde özel hukukun 

üstünlüğü kabul edilmekte ve vergi hukuku, özel hukuk içinde yer 

almaktadır.23 Nitekim, özel hukukun konusunu oluşturan alım-satım, mülkiyet, 

miras, hibe gibi tasarruflar üzerine vergi borcu doğduğundan, vergi 

hukukunun da özel hukuk hükümlerinden hareket ettiği söylenebilir.24 

 

 

2. İdari Yargıya Bağlı Vergi Yargısı Sistemi 

 

Vergi uyuşmazlıklarının ayrı bir vergi yargısı sistemi içinde 

çözümlenmesine gerek bulunmamakta, idari yargı, vergi yargısını da 

içermektedir. Bu sisteme göre, adli yargının dışında bağımsız bir idari yargı 

sistemi mevcuttur. İdari nitelik taşıyan vergi uyuşmazlıkları, özel hukuktan 

ayrılmaktadır.25 

Eşit menfaat, hak ve irade özgürlüğünü esas alan özel hukuka karşılık, 

kamu hukuku, kamu menfaatlerinin özel menfaatlerden üstün olduğu esasına 

dayanmaktadır. Bu kapsamda, idari uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan 

                                            
23 Tosuner, Özcan, a.g.e., s. 5. 
24 Şerafettin Aksoy, Vergi Yargısının Bağımsızlığı Konusu ve Vergi Yargı Sistemleri, Maliye 
Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul, 1982, s. 59. 
25 Şahin, a.g.e., s. 26. 
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kuralların farklı esaslara dayanmasından kaynaklı olarak idari yargı, adli 

yargıdan bağımsız bir yargı kolu niteliği taşımaktadır.26  

Bu sistemde, vergi idaresinin tasarruflarının, devletin egemenlik 

hakkından kaynaklanması karşısında, idari uyuşmazlıkların idari yargıda 

çözümlenmesi gerekmekte ve bağımsız bir vergi yargısı sisteminin idare 

hukukunun bütünlüğünü bozarak görev uyuşmazlıkları çıkaracağı kabul 

edilmektedir.27 

 

 

3. Karma Sistem 

 

Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesinin iki türlü olabildiği bu 

sistemde ya vergi uyuşmazlıkları değişik aşamalarda farklı yargı kollarında 

ele alınmakta ya da uyuşmazlıklar bir ayrıma tabi tutularak değişik yargı 

kollarında çözüme kavuşturulmaktadır. İlk sistemde, vergi uyuşmazlıkları 

bakımından öncelikle idari organlara başvurulmakta, burada bir çözüme 

ulaşılamadığı takdirde, adli yargı aşamasına geçilmektedir. İkinci tür ayrım 

ise, uyuşmazlığa konu olan vergi türüne göre yapılmaktadır. 

 

 

4. Bağımsız Vergi Yargısı Sistemi 

 

Ticari, iktisadi yaşamdaki gelişmeler, vergi yargısının idari ve adli 

yargıdan ayrılmasını hızlandırmaktadır. Adli yargı organlarının tek çözüm 

mercii olduğu ülkelerde idari uyuşmazlıkların özellikleri dikkate alındığında, 

sistem içinde ayrı bir idari yargı yapılanmasının oluşturulması ihtiyacı 

sonucunda anılan sistem ortaya çıkmıştır. Bunun bir sonraki aşaması ise, 

hiçbir yargı koluna bağımlı olmayan bir vergi yargısı sisteminin ortaya 

çıkması olmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının kendine has özellikleri 

                                            
26 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt: III, Üçüncü Bası, İsmail Akgün 
Matbaası, İstanbul, 1952, s. 1851. 
27 Tosuner, Özcan, a.g.e., s.6.  
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olduğundan, böyle bir sistem dahilinde uyuşmazlıkların çözümü gerekli 

görülmüştür.  

 

 

 

II- VERGİ YARGILAMA USULÜ İLKELERİ 

 

2577 sayılı İYUK’nun “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi 

Usul Kanununun uygulanacağı haller” başlığını taşıyan 31. maddesinde; “Bu 

Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan 

memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın 

ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, 

keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma 

sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve inzibatını bozacak 

hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

hükümleri uygulanır.” denilmek suretiyle açıkça Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’na atıfta bulunulmuştur. Bu atıf sayesinde vergi yargılaması 

hukukunda, medeni yargılama hukukunun bazı kurum ve kurallarından 

yararlanılmaktadır.  

Öte yandan, vergi hukukunun haiz olduğu kamu hukuku niteliği göz 

önünde bulundurularak, ceza yargılaması hukuku ilkelerinden bazılarının da 

vergi yargılaması hukukunda benimsendiği görülmektedir.28  

Bu çerçevede, vergi yargılaması hukukunun, uygulanan ilkeler 

bakımından ceza yargılaması hukukuna, kurumlar yönünden ise medeni 

yargılama hukukuna yakın olduğu söylenebilir.29 

Vergi yargılamasına hakim olan ilkeler ifadesinden, vergisel 

uyuşmazlıkların yargı aşamasında çözümlenmesi yolunda, davanın 

açılmasından hükmün kesinleşmesine kadar gelişen süreçte izlenilen usul ve 

esaslara yönelik temel kurallar anlaşılmaktadır. Vergi mahkemelerinde 

                                            
28 Yusuf Karakoç, Vergi Sorunlarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları: Vergi Yargılaması 
Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007, s.186. 
29 http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20100216207.htm. 
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görülecek ve vergi davalarında uyulması gereken usullere ait ilkeler ise, 

re’sen araştırma ilkesi, yazılılık ilkesi, toplu yargılama usulü ilkesi, kıyas 

yapmama ilkesi ve vergi yargısının bağımsızlığı ilkelerinden oluşmaktadır.30 

 

 

 

A. Kendiliğinden (Re’sen) Araştırma İlkesi  

 

 

a. Genel Olarak 

 

Hukuk ve ceza davalarından ve yargılama usullerinden farklılık arz 

eden idari uyuşmazlıklarda hakimin sahip olduğu yetkiler de değişiklik 

göstermektedir. Kendiliğinden araştırma ilkesinin istisnai olduğu medeni 

yargılama hukukunda, yargılama kural olarak tarafların iddia ve delilleri 

kapsamında yürütülür. Taraflarca hazırlama ilkesinin egemen olduğu medeni 

yargılama hukukunda re’sen araştırma ilkesinin uygulanabileceği hallerin 

kanunda açıkça gösterilmesi gerekmektedir.  

İdari yargılama hukukunda, vergi yargılaması hukukunda ve ceza 

yargılaması hukukunda ise hakimin aktif bir konumda bulunduğu, 

uyuşmazlığın çözümünde gerekli her tür araştırma ve incelemeyi 

kendiliğinden yaptığı, davanın yönetiminin tamamen mahkemeye verildiği 

re’sen araştırma ilkesi egemendir.  

Taraflarca hazırlama ilkesinin kamu yararı nedeniyle karşıtını 

oluşturan re’sen araştırma ilkesinde mahkeme, tarafların ileri sürdüğü iddia 

ve savunmalara dayanak teşkil eden delillerle bağlı olmayıp, dava konusunu 

re’sen araştırmaktadır.  

Asıl amacı, idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu 

denetlemek ve idarenin hukuk devleti ilkesine uygun hareket etmesini 

                                            
30 Kızılot, a.g.e., s. 289. 
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sağlamak olan idari yargılamada tarafların sunduğu delillerin yanında, hakim 

de re’sen araştırma yoluna gitmektedir.  

İYUK’nun 20. maddesinde düzenlenen “re’sen araştırma ve inceleme 

yapma yetkisi” ile hakimin uyuşmazlığın çözümünde tarafların iddia, savunma 

ve def’ileri ile sınırlandırılmamış olduğu hüküm altına alınmıştır. Danıştay, 

idare ve vergi mahkemeleri, tarafların iddia ve savunmaları ile bağlı 

kalmayarak her çeşit araştırma, inceleme ve bilgi edinme ile uyuşmazlıkları 

çözüme ulaştırmak durumunda olduklarından her türlü evrak, bilgi ve belgeyi 

isteyebilmektedirler. Zira, söz konusu maddenin ilk fıkrasında Danıştay, idare 

ve vergi mahkemelerinin, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit 

incelemeyi re’sen yapması öngörülmüştür. İdarenin yerine geçmek anlamına 

gelmemekle birlikte, dava dosyalarında bulunan belgelerin olayın aydınlığa 

kavuşması bakımından yeterli bulunmadığı hallerde söz konusu mahkemeler 

tarafından her türlü incelemenin yapılması re’sen araştırma ilkesi gereğidir.   

Re’sen araştırma ilkesi, görev, yetki ve süre gibi kamu düzenine ilişkin 

konularda mahkemenin sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi ve anayasal bir 

hüküm olan kararların gerekçeli yazılması ve idari yargı denetiminin bir 

hukuka uygunluk denetimi olması nedeniyle, önemli bir ilke halini almaktadır. 

İdarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olduğuna dair 

Anayasa hükmünün yerine getirilmesi ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili olan 

re’sen araştırma ilkesi ile yargı mercileri verecekleri kararda etkisinin olacağı 

her konuda araştırma ve inceleme yapabilmektedirler. 

 

  

b. Vergi Hukukunda Re’sen Araştırma İlkesi 

 

 Tarafların sunduğu bilgilerle mahkemenin bağlı olmayıp, re’sen 

inceleme yapabilmesi anlamında kullanılan bu ilke, ceza yargılaması ve idari 

yargılamada olduğu gibi vergi hukukunda da geçerlidir. Kamu yararının 

korunması açısından da gerekli olan re’sen araştırma ilkesine göre gerçeğe 

ve hukuka uygun vergilendirme amacı ile mahkeme taraflarca ileri sürülen 
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belgelerle yetinmeyerek gerekli bilgileri kendiliğinden toplayıp karar vermekle 

yükümlüdür.  

 İYUK’nun 45. maddesinin 4. fıkrasına göre bölge idare mahkemesinin 

itirazen baktığı davalarda eksiklik bulması durumunda, gerekli inceleme ve 

araştırmayı kendiliğinden yaparak esas hakkında karara varması gerektiği 

hüküm altına alınmıştır.  

 Re’sen araştırma ilkesinin varlığı, tarafların davanın görülmesi 

sırasında uymakla yükümlü oldukları görevleri kaldırmamakta, hakimin 

gerekli gördüğü hallerde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için taraflardan 

gerekli yardım, bilgi ve belgeleri isteyebilmesine bir engel oluşturmamaktadır.  

 Mevcut delillerle bir çözüme ulaştırılabileceğine dair yeterli kanaat 

getirilmeyen uyuşmazlıklarda, hakim bunlarla bağlı kalmayarak olayın 

açıklığa kavuşturulması amacıyla re’sen araştırarak karar vermektedir.  

 Re’sen araştırma ilkesinin bir gereği olarak idari yargı yerleri, tarafların 

ortaya koymadığı olayları ve maddi öğeleri de araştırarak maddi olayın 

çözümünde gerektiği takdirde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırabilmektedir. 

Hakimin gerektiğinde bilirkişi incelemesine karar vermesi ve bunu yapacak 

bilirkişi seçimini re’sen belirlemesi, kendiliğinden araştırma yetkisinin geniş 

olarak görüldüğü alanlardandır.31  

Vergi yargısı hukukunun da bir kamu hukuku dalı olduğu dikkate 

alındığında,  kamu düzenini sağlamak ve korumak amacıyla vergi yargılama 

usulünde de, re’sen araştırma usulü geçerli olmaktadır.32  

 

 

B. Yazılılık İlkesi  

 

İdari işlem ve kararların, kural olarak yazılı tesis edilmeleri 

gerekmektedir.33 İdarenin işleyiş usulünde ve eylem ve işlemlerinde geçerli 

olan ve idare hukukuna hakim olan bu ilke, vergi hukukunda da geçerli bir 

                                            
31 www.istanbul.edu.tr/siyasal/dergi. 
32 Kızılot, a.g.e., s. 290. 
33 Soysal Aygün, Akın İbil, Sevgi Açar, KPSS Hukuk, Ankara, 2008, s. 145. 
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kural niteliğindedir. Yargılamada tarafların iddia ve savunmalarını yazılı 

olarak sunmaları ve hakim tarafından yapılan incelemelerin dosya üzerinden 

yürütülmesi, yazılılık ilkesinin bir gereğidir.  

Kaynağını kanundan alan yazılılık ilkesi, “incelemenin evrak üzerinde 

yapılacağını” öngören Danıştay Kanunu’nun 78. maddesinde ve “Danıştay, 

bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı 

yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.” hükmüne yer 

veren İYUK’nun 1. maddesinde açıkça ifade edilmiştir. 

Yazılı yargılama usulünün ilke olarak kabul edildiği idari davalarda, 

İYUK’nun 3. maddesinde belirtildiği gibi, davalar yazılı dilekçelerle açılır ve 

aynı Kanun’un 16. maddesine göre ise, dava dilekçesinin davalıya ve 

davalının cevabının da davacıya tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yazılı 

yargılama usulünde özellikle dava malzemesinin yazılı olarak 

hazırlanmasından sonra mahkeme, talepler hakkında karar vermekte ve 

gerekli gördüğü takdirde davayı derinleştirebilmektedir. 

Vergilendirme işlemlerinin yazılı olmasının sonucu olarak vergi 

hukukunda da yazılı yargılama usulü uygulanmaktadır. İdari ve vergi 

yargılama usulünün temelini yazılılık oluşturmakla beraber İYUK’nun 17. 

maddesinde belirtilen hallerde sözlü yargılama usulüne de yer verilmiştir.  

Ancak taraflarca sözlü yargılama isteğinde bulunulması durumunda tarafların 

iddia ve savunmalarını sözlü yapabilme imkanı bulunmaktadır.  

Davanın hızlandırılması ve uyuşmazlıkların kısa bir sürede çözüme 

bağlanmasını sağlamak, yazılılık ilkesinin amaçlarından olup, bu bağlamda 

ele alındığında çabukluk ilkesi ile de ilişkili olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  

 Vergi yargılamasında geçerli olan bu iki ilke ile, yargılama yönteminin 

daha az masraflı ve basit olması amaçlanmaktadır.34 

 

 

 

 

                                            
34 Yaşin, a.g.e., s.26. 
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C. Toplu Yargılama Usulü İlkesi 

 

2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun”un idare ve vergi 

mahkemelerinin oluşumunun düzenlendiği 4. maddesi, “İdare ve vergi 

mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme 

kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. Başkanın yokluğunda kıdemli üye 

başkana vekillik eder.” şeklinde, 2577 sayılı İYUK’un  “Davaların Karara 

Bağlanması” başlığını taşıyan 22. maddesi ise, “Konular aydınlandığında 

meseleler sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır. 15. maddede sayılan 

sebeplerden biri ile veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde azınlıkta 

kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azınlıkta kalanların 

görüşleri, kararların altına yazılır.” olarak kaleme alınmıştır. 

İYUK’un 24. maddesi ise, kararlarda bulunacak hususları düzenlemiş 

olup, tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut 

unvanları ve adresleri, davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki 

sebeplerin özeti, istem sonucu ile davalının savunmasının özeti, Danıştay’da 

görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri, 

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 hükmedilen 

tazminatın miktarı, yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği, kararın 

tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, kararı veren mahkeme 

başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve soyadları ile imzaları ve varsa 

karşı oyları, kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve 

karar numarasının belirtileceği hüküm altına alınmıştır. 

  Bu kanuni düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, tek hakimle bakılan 

istisnai davalar dışında, Türk vergi yargısı sisteminde, toplu yargılama 

usulünün benimsendiği görülmektedir.   

Toplu yargılama usulünün adaletin dağıtılmasında daha iyi sonuçlar 

sağlayacağı, toplu bir mahkemede, mahkeme üyesi hakimlerin bilgi ve 
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tecrübelerini bir araya getirerek tek hakimin vereceği kararlara oranla daha 

adil kararlar alacağı ve bu şekilde karşılıklı denetimin sağlanmış olacağı 

savunulmaktadır.35 

Buna karşılık, toplu yargılamanın bazı sakıncalarının olduğu da ortaya 

atılmıştır. Daha çok idari kurullar için gerekli olan mahkeme başkanlarının 

varlığının adalet kavramı ile bağdaşmaması ve toplu yargılama usulünün 

yargılama sürecini yavaşlatması ve sorumluluğun kurul üyeleri arasında 

dağılması sonucunda incelemenin yüzeysel kalması gibi sebepler, bu usulün 

gereksizliği arasında sayılmaktadır.36 

Toplu yargılama usulünde kararların, mahkeme üyelerinin 

oyçokluğuyla alınacağına ilişkin bir Danıştay kararı; “Toplu yargılama 

sisteminde, uyuşmazlık hakkında nihai kararın verilebilmesinin, yargılamaya 

katılan hakimlerden yarısından fazlasının aynı yönde oy kullanıp görüş 

bildirmeleri şartına bağlı olduğu, bu şartın yerine getirilmemesi halinde; 

verilen kararın, usul hukuku kurallarına göre karar olarak 

nitelendirilemeyeceği”  şeklindedir.37 

 

 

D. Kıyas Yasağı İlkesi 

 

Devletin ve devlet adına hareket eden yetkili kamu kuruluşlarının, 

egemenlik gücüne dayanarak gerçek ve tüzelkişilerden topladığı vergiler, 

Anayasa ile tanınmış yetki sınırları içinde uygulanan mali yükümlüklerdir. Bu 

kapsamda, vergilemenin keyfi uygulamalardan uzak olacak şekilde temel 

vergi ilkelerine uygun olarak yapılandırılması gerekmektedir.38 Buradan 

hareketle, vergilerin kanunla konulması önem arz etmektedir. Kanuni 

                                            
35 Faruk Erem, Ceza Usul Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yayın No: 231, 2. Baskı, 
Ankara, 1968, s. 87-88. 
36 Mutluer, a.g.e., s. 103-105;  
S. Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009, s. 346. 
37 Dn. 7. D.’nin, 14.06.2007 tarih ve E. 2006/2231, K. 2007/2766 sayılı Kararı.  
     http://www.danistay.gov.tr/kararlar117.htm. 
38 Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 8. Baskı, Ankara, 2008, s.34. 
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hükümlerin de, vergilendirmeyle ilgili işlemleri açık bir şekilde düzenlemeleri 

gerekmektedir.  

Genel olarak, bir olay hakkında kanunda yer alan kuralın, nitelikleri ve 

kuruluşları ona benzeyen fakat yasada düzenlenmemiş olan diğer bir olaya 

uygulanması şeklinde tanımlanabilen kıyasın, vergi hukukunda yasak olması 

da, temelinde verginin kanuniliği ve hukuk güvenliği ilkelerinin bir 

sonucudur.39 

Verginin kanuniliği ilkesi, vergi ve benzeri yükümlülüklerin kanunlarla 

düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim, Anayasa’mızın 73. maddesi de 

“vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 

veya kaldırılır.” demek suretiyle bu ilkenin benimsendiğini yasal bir zemine 

oturtmuş olmaktadır.  

 Anayasa’nın bu hükmünü sadece vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler olarak değil, bunların ana öğelerinin de kanun ile belirlenmesi 

gerektiği şeklinde anlamak gerekir. Dolayısıyla, kanunlarla vergi, resim, harç 

ve benzeri mali yükümlerin ana öğelerine ilişkin açık bir belirleme yapılmadığı 

sürece, kıyas yoluyla bir mali yükün konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması 

mümkün olmamaktadır. 

 Öte yandan, hukuk devletinde uyulması zorunlu olan temel kurallardan 

birini oluşturan hukuk güvenliği ilkesi de kıyas yasağını zorunlu kılmaktadır. 

Nitekim, hukuk güvenliği ilkesi, hukuk kurallarının toplum tarafından 

öngörülebilir olmasını, bireylerin işlemlerinde devlete güven duymasını 

gerektirmekte olup, vergilendirmede keyfiliğin önlenmesi amacıyla devletin de 

yasal düzenlemelerde toplumun bu güven duygusuna zarar verici 

uygulamalardan sakınması gerekliliği sonucunu doğurmaktadır.40 

 Bu çerçevede, vergi koyma yetkisinden yoksun olan vergi yargısının 

kanuna dayanmayan vergi doğuran olayları kıyas yoluyla teşmil etmesi 

durumunda, kişilerin vergi yükleri değişecek, bu ise, toplumun devlete duyduğu 

güven duygusunun sarsılmasına neden olabilecektir.41 

                                            
39 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, s. 29. 
40 Anayasa Mahkemesi’nin, E. 2005/38, K. 2008/53 sayılı Kararı. 
41 Kızılot, a.g.e., s. 291. 
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 Kıyas yoluna, kanun boşluklarını doldurmak amacıyla 

başvurulabilmesine karşılık, özel hukukun aksine, vergi hukukunda hakimin 

hukuk yaratma yetkisinin olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Vergi 

kanunlarını ruhu ile yorumlayan hakimin, yeni birtakım vergi doğurucu olaylar 

veya yeni vergi muafiyet ve istisnaları yaratması mümkün değildir. Vergi 

kanunlarında bulunan boşlukların, yasama sürecinde doldurulması yoluna 

gidilmektedir. Vergi hukukunda geçerli olan kıyas yapılmaması ilkesinin, 

amaçsal yorumun ve ekonomik yaklaşımın sınırını oluşturduğu söylenebilir.42 

 Sonuç olarak, hangi olaya nasıl uygulanması gerektiği bilinen bir kanun 

hükmünün, sadece benzerlik göstermesi nedeniyle, hakkında nasıl bir işlem 

yapılacağı bilinmeyen bir olaya kıyasen uygulanması, kanun koyucuya 

tanınmış olan yetkinin vergi uygulamasında genişletilmesi ve verginin 

kanuniliği ilkesine bağlı olarak, uygulamada birtakım sorunların doğmasına 

sebebiyet verecektir.43 Dolayısıyla, hakimler vergi kanunlarını yorumlarken ve 

vergisel uyuşmazlıklarda hüküm verirken, kıyas yoluna başvuramamaktadır.  

 

 

E. Vergi Yargısının Bağımsızlığı İlkesi  

 

1. Yargı Organı ve Yargı Fonksiyonu Kavramları  

 

Anayasa’mızın, Cumhuriyet’in niteliklerinin belirtildiği 2. maddesinde 

yer alan ve vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, Devletin eylem 

ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu sistem şeklinde tanımlanan 

hukuk devletinin en önemli unsurlarından birini de yargı bağımsızlığı 

oluşturmaktadır.44 Nitekim, yürütme ve yasama işlemlerinin hukuka 

uygunluğunu denetleyecek olan organlar, tam bir bağımsızlığa sahip 

olmadıkları takdirde, yargı denetiminin etkisi önemli ölçüde azalmış olacaktır. 

                                            
42 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s. 29. 
43 Akdoğan, a.g.e., s.35. 
44 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2000, s.113. 



26 
 

Bu çerçevede, yargı bağımsızlığının güvence altına alınmadığı sistemlerde, 

gerçek anlamda bir hukuk devletinden bahsedilemeyecektir.45 

 Yasama ve yürütme kavramlarında olduğu gibi yargı terimi de, kısaca 

yargı organı şeklinde tanımlanabilecek olan “organik anlamda yargı” ve yargı 

fonksiyonu da denilen “fonksiyonel anlamda yargı” olmak üzere ikili bir 

ayrıma tabi tutulmuştur.46 

 “Yargı Yetkisi” başlığını taşıyan Anayasa’mızın 9. maddesine göre 

yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Buradan 

hareketle, “bağımsız mahkemeler” ifadesi ile yargı organının kastedildiği 

söylenebilir. Ayrıca çoğul şekilde kullanılan “mahkemeler” ifadesi ile de, yargı 

organının, organlar topluluğu olarak ifade edildiği açıktır.47 

 Anayasa’mızın, mahkemelerin bağımsızlığının ve hakimlik ve savcılık 

teminatının hüküm altına alındığı 138. ve 139. maddelerinden yola çıkarak 

bağımsız mahkemeleri; hiçbir organ, makam, merci veya kişinin kendilerine 

emir ve talimat veremediği, genelge gönderemediği, tavsiye ve telkinde 

bulunamadığı, kararlarının yasama ve yürütme organları ile idareyi bağladığı, 

kararlarının bu organlar tarafından değiştirilemediği gibi yerine getirilmesinin 

geciktirilemediği, görevlerinde bağımsız hakimlerden oluşan kuruluşlar 

şeklinde tanımlamak mümkündür. 

 Hukuk düzeninin korunması ve gerçekleştirilmesi amacına yönelik olan 

yargı fonksiyonu ise, bağımsız mahkemelerin hukuki uyuşmazlıkları kesin 

olarak çözme ve karara bağlama fonksiyonu olarak tanımlanabilmektedir.48 

Yargı fonksiyonunun bu özelliği ve adaletin gerçekleştirilmesine yönelik 

niteliği, bu fonksiyonu yerine getiren devlet organlarının da kendi yapılarına 

uygun bazı nitelikler taşıması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda, 

kabul edilen hükümet sistemlerinden bağımsız olarak, yargı organının 

yasama ve yürütme organları karşısında bağımsızlığı ilkesi bütün demokratik 

ülkelerde kabul görmektedir.49 

                                            
45 Özbudun, a.g.e., s.118. 
46 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s. 833. 
47 Gözler, a.g.e., s. 841. 
48 Gözler, a.g.e., s. 854. 
49 Özbudun, a.g.e., s.354. 
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2. Yargı Kolu Kavramı  

 

Yargı kolu, aynı yüksek mahkemede kararları temyiz edilen 

mahkemelerin oluşturduğu düzen olarak tanımlanabilmekte olup, her yüksek 

mahkemenin bir yargı kolunu simgelediği söylenebilmektedir.50 Yüksek 

mahkemeden kastın, artık kendisine karşı başvuru yolları tüketilmiş ve nihai 

karar verme yetkisine sahip olan mahkeme olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, ülkemizde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde olduğu 

gibi, kararlarına karşı başka mahkemelerde itiraz veya temyiz yoluna 

gidilemeyen nihai kararlar veren yargı kolunun da tek bir ilk derece 

mahkemesinden oluşabileceği tabiidir.51 

Bu çerçevede, ülkede var olan yüksek mahkeme sayısı kadar yargı 

kolunun bulunduğunu söylemekte herhangi bir sakınca yoktur. 

Anayasa’mızın düzenlemesi göz önünde bulundurulduğunda, Anayasa 

Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay, birer yüksek mahkeme 

olarak sayılmakta olup, ülkemizde Anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı, 

askeri yargı, askeri idari yargı, uyuşmazlık yargısı ve hesap yargısının yargı 

kolları olarak var olduğu ifade edilebilir. 

Bununla birlikte, yargılama yetkisine sahip olan bütün kuruluşların haiz 

olduğu yetkiler, bunların ayrı ve bağımsız bir yargı kolu oluşturduğuna bir 

gösterge teşkil etmemektedir. Zira, bağımsız bir yargı kolu olabilmenin 

başlıca unsuru, bu organların üzerinde, kararlarının bozulduğu son bir 

denetleme organın bulunmamasıdır.52 Nitekim yukarıdaki tanım göz önünde 

bulundurulduğunda, yargı fonksiyonunun, aksinin hukuken iddia 

edilemeyeceği şekilde hukuki uyuşmazlıkları kesin bir biçimde çözümleyen 

ve karara bağlayan bir devlet fonksiyonu olması, anılan fonksiyonun diğer bir 

özelliğini oluşturmaktadır.53  

                                            
50 Gözler, a.g.e., s. 845. 
51 Gözler, a.g.e., s. 853. 
52 Onar, a.g.e., s. 1823. 
53 Gözler, a.g.e.,. s. 853. 
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 Bu kapsamda olmak üzere, hukuk mahkemelerinin yanı sıra ceza 

mahkemelerinin var olması, bu mahkeme kararlarının son olarak Yargıtay’ın 

denetimine tabi olması ve anılan üst derece karar organının üzerinde hiçbir 

denetim organının olmaması gerekçesiyle, hukuki yargıya ilave olarak bir de 

ceza yargısının varlığını gerektirmemektedir.54 İdari teşkilat içinde de yargı 

yetkisine sahip olan organların mevcudiyeti, bu organların ayrı birer yargı 

kolu oluşturdukları anlamına gelmemektedir. Zira, bu kuruluşların kararları da 

son olarak idari yargı düzeninin en üst derece yargı organı olan Danıştay’ın 

denetimine tabi bulunmaktadır.55 

 Yargı kolu kavramı bazı hukukçulara göre, hukuki açıdan bütünlük arz 

eden işlerin, aynı yargı çeşidi altında toplanarak tamamının bağımsız bir 

yargılama usulüne, başka bir deyişle, o yargı çeşidine özgü yargılama 

kurallarına tabi olduğu şeklinde daha dar tanımlanmaktadır. Bu düşünceye 

göre, cezai yargı da, yargı organlarının ceza işleri hakkındaki faaliyetleri 

kapsadığından ayrı bir yargılama usulüne sahiptir.56  

 Bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, yargı kolunun 

bağımsızlığının, hakimlerin bağımsızlığı veya yargı organlarının 

bağımsızlığından farklı bir nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır. Zira, daha geniş bir 

anlam taşıyan yargı kolunun bağımsızlığının, hukuki nitelikleri dikkate 

alındığında bir bütün oluşturan işlerin ayrı bir yargılama usulüne bağlanması 

ve bu işleri gören yargı organlarının bağımsız, kendilerinin üstünde bir 

mahkemenin denetimine tabi tutulması şeklinde anlaşılması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır.57 

 

 

3. Vergi Yargısının Bağımsızlığı  

 

 Anayasa’mızın 138 ve devamında yer alan düzenlemelerde yerini 

bulan, bağımsızlık niteliği bulunmayan bir organın hukuki uyuşmazlıkları 

                                            
54 Mutluer, a.g.e., s.11. 
55 Onar, a.g.e., s. 1823. 
56 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, İkinci Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara, 1968, s.2,3. 
57 Onar, a.g.e., 1825. 
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çözmesi ve karara bağlaması yargı fonksiyonu ile bağdaşmamaktadır. Bu 

cihetle, yargı fonksiyonu ifa eden mahkemelerin bağımsızlıkları son derece 

önem arz etmektedir. Bu çerçevede, bağımsız olmayan mercilerin işlemleri, 

disiplin cezası kararları gibi içerik bakımından yargı fonksiyonu taşısalar bile 

yargı fonksiyonu olarak nitelendirilemeyecektir.58  

 Diğer yandan, hukuk literatüründe yargının, bağımsız olarak yasama 

ve yürütme kuvvetlerinden ayrı bir güç oluşturup oluşturmadığı tartışmalıdır. 

Bazı hukukçular bir devlette, kanunları yapan ve bunları uygulayan kuvvet 

olmak üzere iki gücün olduğunu savunurlar. Bu görüşe göre yargı fonksiyonu, 

bir uyuşmazlık dolayısıyla kanunun uygulanması anlamına geldiğinden, 

yürütme gücünün bir unsurunu oluşturmaktadır. Yargı organının tam 

bağımsız bir güç oluşturmasını, hakimlerin halk tarafından seçilmesine 

bağlayan yazarlar da vardır.59 Buna karşılık, hakimlerin, egemenliğin gerçek 

sahibi olan halk tarafından seçilmesi usulünü benimsemeyen bazı 

anayasalarda da, yargının ayrı bir kuvvet olduğu ifade edilmektedir.60 

 Bu açıklamalara paralel olarak, vergi yargısının bağımsızlığının da 

bugün için netlik kazandığı söylenememektedir. Büyük bir çoğunluğunu idare 

hukukçularının oluşturduğu bir görüşe göre, vergi yargısı bağımsızlığı kabul 

görmemektedir. Bu görüş, vergi alanındaki uyuşmazlıkların idari yargı içinde 

çözümlenmesi gerektiğini savunmaktadır.61  

 Buna benzer şekilde özel hukukçular da, bu yargının bağımsızlığını 

benimsememektedirler. Ancak, onlara göre, vergilere ilişkin uyuşmazlıklar 

idari yargıda değil, adli yargı kolu içinde çözümlenmelidir.62  

 Çoğunluğunu maliyecilerin oluşturduğu diğer bir görüşe göre ise, vergi 

yargısı da idari ve adli yargı gibi bağımsızlığa kavuşturulmalıdır.63 

 Dünya ülkeleri uygulamalarında da adli yargıya bağlı vergi yargı 

sistemi, idari yargıya bağlı vergi yargı sistemi, bağımsız vergi yargı sistemi ve 

                                            
58 Gözler, a.g.e., s. 842. 
59 Özbudun, a.g.e., s. 354. 
60 Recai G. Okandan, “20 Nisan 1340 Anayasamıza göre Hakkı Kaza”, İ.Ü.H.F.M., c.32, sayı 2-4, 
s.415. 
61 Kızılot, a.g.e., s. 71. 
62 Kızılot, a.g.e., s. 71. 
63 Kızılot, a.g.e., s. 71. 
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karma vergi yargı sistemi olmak üzere yargının dört tip uygulama alanı 

bulduğu görülmektedir.64 Örneğin, vergi uyuşmazlıkları, Belçika ve 

Hollanda’da adli yargı, İsveç ve Lüksemburg’da idari yargı, Almanya’da 

bağımsız vergi yargısı içinde çözümlenmektedir.65 

Vergi uyuşmazlıklarının adli ve idari yargıda çözümlenmesi görüşlerini 

uzlaştırmaya çalışan görüş ise, bazı vergi uyuşmazlıklarının idari, bazılarının 

da adli yargı kolunda çözümlenmesi gerektiğini savunmaktadırlar.66 

Bu karma sistemde de, ikili bir ayrıma gidilmektedir. Örneğin, İngiltere, 

Amerika ve İtalya’da, önce idari nitelikteki organlarda çözümlenmeye 

çalışılan vergi uyuşmazlıkları, burada bir çözüm alınamadığı takdirde, daha 

sonra adli yargıda çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.67 Fransa 

örneğinde karşılaşılan ikinci uygulama da, vergi türüne göre kendi içinde ikiye 

ayrılmaktadır. Buna göre vergi uyuşmazlıklarının halli, dolaysız vergiler ve 

muamele vergisi bakımından idari yargı, dolaylı vergiler ve harçlar ve gümrük 

vergisi bakımından adli yargı koluna tabi tutulmaktadır.68  

İdare mahkemeleri gibi idari yargı içinde yer alan vergi mahkemeleri 

bakımından da uyuşmazlıkların, itiraz ve temyiz gibi kanun yollarıyla bölge 

idare mahkemeleri ve Danıştay’dan oluşan idari yargı organlarına 

başvurulması suretiyle çözüme kavuşturulmasına çalışılmaktadır.69 

 

 

a. Vergi Yargısının Bağımsız Bir Yargı Kolu Olmaması Görüşü   

 

Kendi içinde de gene ikiye ayrılan bu görüşe göre, vergi 

uyuşmazlıklarının, yönetimsel veya adli yargı yerleri içinde veya her ikisinde 

birden çözümlenmesi gerekmektedir.70 

 

                                            
64 Kızılot, a.g.e., s. 71. 
65 Kızılot, a.g.e., s. 71. 
66 Mutluer, a.g.e., s.13. 
67 Kızılot, a.g.e., s. 72. 
68 Kızılot, a.g.e., s. 72. 
69 Kızılot, a.g.e., s. 72. 
70 Kızılot, a.g.e., s. 72-73. 
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(1). Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Yargıda Çözümlenmesi  

 

Adli ve idari yargı kolları arasındaki prensip ve yapı farkı, adli yargının 

dışında ve bağımsız nitelikte bir idari yargının varlığını meydana 

getirmektedir. Yani, adli ve idari yargının birbirinden farklılık arz etmesi, 

bunların çözümledikleri uyuşmazlıklara uygulanan kuralların dayandığı 

esaslarda var olan farklılıktan kaynaklanmaktadır.71 

Vergi hukukunun konusu olan vergi olaylarının, devlet egemenliğine 

dayanarak, kamu hizmetleri giderlerini karşılayacak kaynakların sağlanması 

amacıyla, devlet veya ona bağlı kamu kuruluşlarının yaptığı vergilendirme 

işleminden doğduğu göz önünde bulundurulduğunda, vergi uyuşmazlıklarının 

da diğer idari uyuşmazlıklarla aynı nitelikte olduğu görülmektedir.72 Vergi 

olayına bağlı olarak, kişilerle vergi idaresi arasındaki ilişkiler, vergi ilişkilerinin 

yanında kamu gücünün bulunması nedeniyle özel kişiler arasındaki 

ilişkilerden ayrılmaktadır.73 

Bu çerçevede, adli yargı ile idari yargı arasındaki ayrılığın, 

çözümlenen uyuşmazlıkların ve bunlara uygulanan prensiplerin özelliğinden 

kaynaklandığından bahisle, adli ve idari yargı dışında ayrı ve bağımsız bir 

vergi yargısının kabulüne yer bulunmamaktadır. Nitekim, idari yargıdan 

alınarak vergi uyuşmazlıklarının çözümünün bağımsız bir yargı koluna 

bırakılmasının, idare hukukunun bütünlüğünü bozmasının ve bu yargı kolunu 

zayıflatarak, uygulamadaki istikrarı ortadan kaldırmasının yanı sıra devlete 

gereksiz yere büyük bir mali yük yükleyeceği savunulmaktadır.74  

İdare hukukunun gittikçe genişleyen bir hukuk dalı olması karşısında, 

özel hukuk dalına giren birçok konunun günümüzde idare hukuku konusu 

olarak geliştiği gözlemlenmektedir.75 Bunun bir sonucu olarak da, birçok 

teknik konu, idare hukuku alanına girmektedir. Vergi hukukunun ve vergi 

                                            
71 Mutluer, a.g.e., s. 13. 
72 Kızılot, a.g.e., s. 73. 
73 Mutluer, a.g.e., s.14. 
74 Mutluer, a.g.e., s.15. 
75 Kızılot, a.g.e., s. 73. 
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yargısının idare hukukundan ayrılması durumunda ise, en az vergi hukuku ve 

vergi yargısı kadar ayrı teknik ve özellikleri olması nedeniyle, idare hukuku 

içinde yer alan ve yeni ortaya çıkan kavramlara da bağımsızlık tanımak 

gerekliliği ile karşı karşıya kalınacaktır.76 Böyle bir ayrımın ise, idare 

hukukunun bütünlüğünü gereksiz yere bozacağı ve ortaya birçok bağımsız 

hukuk ve yargı kolu çıkaracağı ortadadır.77 

Vergi kanunlarının uygulanmasının bazı teknik bilgilere ihtiyaç 

duyması, vergi hukukunun ve dolayısıyla vergi yargısının bağımsız olmasını 

gerektirmemektedir.  Zira, vergi hukukunun köklerinin idare hukukuna bağlı 

olması karşısında, idare hakiminin teknik esasları farklılık arz eden vergi 

uyuşmazlıklarını da idare hukuku esasları içerisinde çözümleyebilmesi 

mümkündür.78 

Öte yandan, idari yargının yanı sıra bir de vergi yargısının kurulması, 

idari ve vergi yargısı arasında da birçok görev ve hüküm uyuşmazlığı 

doğmasına sebebiyet verecektir.79 Ancak, çıkacak uyuşmazlıkları en alt 

seviyede tutmanın en uygun yolunun bağımsız yargı kollarını mümkün 

olduğu kadar az sayıda tutmak gerektiğinin de akıldan çıkarılmaması 

gerekmektedir.80 

Ayrıca, bir vergi tekniğinin ve vergi kanunlarının mevcudiyeti, mutlak 

surette bağımsız bir vergi yargısının varlığına ihtiyaç duymamaktadır. Zira, bu 

kanunların esasını, idare hukukunun temelini teşkil eden kamu yararının özel 

yararlara üstünlüğü oluşturmaktadır.81 Bu çerçevede, her bir hukuk alanında 

birden çok yargı düzeninin kurularak, bunların verecekleri kesin hükümlerin 

hukuki varlıklarının her yargı düzeninin bağımsızlığı nedeniyle yaratacağı 

hukuki farklılıklarla, yargı kolları arasında çıkacak görev ve hüküm 

uyuşmazlıklarının fazlalaştırılmaması gerektiği ortaya konulmaktadır.82 

                                            
76 Kızılot, a.g.e., s. 73. 
77 Kızılot, a.g.e., s. 73. 
78 Mutluer, a.g.e., s.15. 
79 Kızılot, a.g.e., s. 73. 
80 Mutluer, a.g.e., s.16. 
81 Mutluer, a.g.e., s.17. 
82  Mutluer, a.g.e., s.17. 
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Özetle, vergi uyuşmazlıklarının idari yargıda çözümlenmesi görüşüne 

göre, kamu hukukun bir kolu olan vergi hukukunda, vergi işlemlerinin idari 

nitelikte işlemler olması ve bundan doğan uyuşmazlıkların da idari yargıda 

görülmesi gerekliliğinden hareketle, vergi uyuşmazlıklarının idari yargı 

alanında çözümlenmesi gerektiği savunulmaktadır.83 

 

 

(2). Vergi Uyuşmazlıklarının Adli Yargıda Çözümlenmesi  

 

Bu görüşü savunanlara göre, vergi hukuku, özel hukukla en yakın 

bağlılık içerisindedir. Bu kapsamda, özel hukuk, vergi hukukunun esaslarını 

kendi bünyesinde barındırmaktadır. Örneğin, her ne kadar birer idari işlem 

olan tarh ve tahakkuk işlemi, vergi hukuku alanında gibi gözükse de, başta 

verginin dayandığı hukuki işlem, mülkiyet gibi kavramlar, temelde özel hukuk 

kavramlarını oluşturmaktadır.84 

Nitekim, özel hukukta var olan herhangi bir mükellefiyetten farklı 

olmayan vergi mükellefiyeti gibi, borçların doğuşu ve ifasında uygulanan 

kurallar, vergi hukuku alanında geçerli olan ilkelerle değiştirilmediği takdirde, 

vergi borçlarında da kıyasen uygulanabilmektedir.85  

Aynı şekilde, vergi müessesesinden doğan bazı özelliklere sahip 

kurallarla düzenlenmiş olan vergi usul hukuku da, medeni usul hukukunun bir 

parçasını oluşturduğundan, kanunda aksi belirtilmediği sürece, vergi 

uyuşmazlıklarında da medeni usul hukuku kurallarının uygulanması 

gerekmektedir.86 Başka bir deyişle, vergi hukukunun açıkça değiştirmediği 

durumlarda vergi konularında, özel hukukun ilgili kuralları geçerli olacaktır.  

Özel hukukçuların bu hukuka üstünlük tanıdığı görüşte, vergi 

hukukuna bağımsızlık tanınması yerine, bu dalın özel hukuk içinde ayrı bir 

                                            
83  Kızılot, a.g.e., s. 73. 
84 Kızılot, a.g.e., s. 74. 
85 Mutluer, a.g.e., s.17. 
86 Mutluer, a.g.e., s.18. 
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yeri olduğu ve vergi hukukunun özel hukuka aykırı düşen yanlarını istisnai bir 

durum olarak nitelendirilmektedir.87 

Vergi hukukunun özel hukukla bu denli yakın ilişkiler içinde olması 

karşısında, vergi uyuşmazlıklarının da, adli yargı organları tarafından çözüme 

kavuşturulması gerekmektedir. Zaten, adli yargı organlarında görevli 

hakimlerin, vergi uyuşmazlıklarında uygulanması gereken kuralları bildikleri 

düşünülmektedir.88 

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünün ihtisas gerektiriyor olması da, bu 

uyuşmazlıkların genel yargı organları dışında çözümlenmesini 

gerektirmemektedir. Nitekim, adli yargı organlarının görev alanında olan 

birçok konu, en az vergi uyuşmazlıklarında olduğu kadar uzmanlık 

gerektirmektedir. Ayrıca, bu uyuşmazlıkların çözümünde de hakimlerin, 

bilirkişilerin yardımından yararlanabilmesine engel bulunmamaktadır.89 

Tarafların da, uyuşmazlıklarını yargı organlarının önüne götürmeden, 

idari aşamada çözümleme eğilimleri dikkate alındığında, vergi uyuşmazlığını 

çözümlemesi gereken hakimin önüne gelen dava olgunlaşmış olacağından, 

hakimin genel hukuk bilgisine sahip olması yeterli görülmektedir.90 

 

 

b. Vergi Yargısının Bağımsız Bir Yargı Kolu Olması Görüşü 

 

İdare hukukundan doğan idari uyuşmazlıklar başlangıçta adli 

mahkemelerde karara bağlanmaktayken, daha sonraları, idare hukukçuları 

tarafından iki nedene bağlı olarak, idari uyuşmazlıkların adli yargı düzeni 

dışında bağımsız bir idari yargı kolunda çözümlenmesi gerektiği savı ortaya 

atılmıştır.91  

 İlk neden, idari uyuşmazlıkların kendilerine has teknik özelliklerinin 

varlığıdır. Adli yargıda yer alan mahkemeler, idari uyuşmazlıkların teknik 

                                            
87 Kızılot, a.g.e., s. 74. 
88 Kızılot, a.g.e., s. 74. 
89 Mutluer, a.g.e., s.19. 
90 Mutluer, a.g.e., s.19. 
91 Kızılot, a.g.e., s. 74. 
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niteliklerini tam anlamıyla kavrayamayacaklarından, bu tür uyuşmazlıkları 

yargılamak amacıyla ayrı idare mahkemelerinin kurulması ve idari yargının 

bağımsızlığa kavuşturulması gerekmektedir.92 

Diğer neden ise, sosyal yaşamın ilerlemesi sonucunda, kamusal 

hizmetlerde görülen artışın, beraberinde birçok idari uyuşmazlık ortaya 

çıkarmasıdır.93 Bu durumda da, zaten iş yükü çok olan adli mahkemelere bu 

yeni ortaya çıkan uyuşmazlıkları da çözme görevi vermenin uygun 

olmayacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, teknik özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, idari uyuşmazlıkları yargılamak amacıyla idare 

mahkemelerinin görevli olması gerekmektedir.94 

Buna paralel olarak, vergi uyuşmazlıklarının çözümünün de birçok 

teknik bilgiyi gerektiğinden hareketle, bir adli yargıda veya idari yargıda 

görevli hakimin bu bilgileri edinmesi zordur.95 İktisadi olaylara bağlı olarak 

vergi kanunlarının sıkça değiştirilmesi ise bu zorluğun artmasına neden 

olmaktadır.96 

Ayrıca, Danıştay’da açılan dava sayısının büyük bir çoğunluğunun 

vergi uyuşmazlıklarıyla ilgili olması da, vergi uyuşmazlıklarının sürekli 

arttığını gözler önüne sermektedir. 

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde sahip olunması gereken teknik 

bilgi ve özelliklerin, bu uyuşmazlıkların bağımsız bir vergi yargısı düzeni 

içinde çözüme kavuşturulmasının gerekmediğini düşünen bazı idare 

hukukçuları, idari hakimlerdeki teknik bilgi eksikliğinin, bilirkişilere başvuru 

yoluyla aşılabileceğini savunmaktadırlar.  

Bununla birlikte, davaların sonuçlandırılmasını geciktirmesi, 

uyuşmazlıkların çözümünün maliyetini artırması gibi sakıncaları da olan 

bilirkişiye başvurulmasının mümkün olduğu kadar azaltılması gerekmektedir. 

Bunun yolunun ise, vergi uyuşmazlıklarını çözümleyen mahkemelerin 

                                            
92 Kızılot, a.g.e., s. 74. 
93 Kızılot, a.g.e., s. 74. 
94 Kızılot, a.g.e., s. 74. 
95 Kızılot, a.g.e., s. 74. 
96 Mutluer, a.g.e., s.20. 
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oluşturduğu bağımsız bir vergi yargısının varlığına bağlı olduğu 

düşünülmektedir.  

Özetlemek gerekirse, vergi yargısının bağımsız bir yargı kolu olması 

görüşü, vergi alanındaki uyuşmazlıkların çözümünün maliye bilgisinin 

yanında bazı teknik bilgileri de gerektirdiği ve adli ve idari yargı hakimlerinin 

de bu bilgilere sahip olmadığından bahisle, vergi uyuşmazlıklarının diğer 

yargı kollarından bağımsız olarak, kendine has özellikleri olan bir vergi 

yargısında çözüme kavuşturulması esasına dayanmaktadır.97 

 

                                            
97 Kızılot, a.g.e., s. 75. 
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TÜRKİYE’DE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE VERGİ YARGI 

SİSTEMLERİ 

 

 

I. TÜRKİYE’DE VERGİ YARGISI İŞLEYİŞİ 

 

 

A. Türk Vergi Yargısı Sisteminin Yapısı  

 

1. Türk Vergi Yargısı Modeli 

 

1982 yılında yapılan idari yargı reformu ile günümüzdeki vergi yargısı 

modeli, idari yargı içinde örgütlenmiş ve yasal dayanaklarını, Danıştay 

Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 

Kanun oluşturmuştur.   

Ülkemizdeki sistemde, vergi mahkemelerinin sadece vergi 

uyuşmazlıklarını çözmekle görevli olmasına karşılık, bölge idare mahkemeleri 

ile Danıştay’ın vergi ihtilafları yanında da birçok görevi vardır. 

 

 

2. Vergi Yargısı Organları 

 

Vergi yargısı sistemini geliştirmek amacıyla 1980 sonrası dönemde 

vergi yargısı organlarında birtakım değişiklikler yapma yoluna gidilmiştir. Bu 

amaca hizmet etmek üzere ise, 1982 yılında 2575, 2576 ve 2577 sayılı 
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Kanunlar çıkarılmış ve bu suretle vergi yargısı organlarının çalışmasında 

etkinliğin sağlanması planlanmıştır.1 

Türk vergi yargısında görevli yargı organlarının kuruluş ve işleyişleri, 

2575 ve 2576 sayılı Kanunlarda belirtilmekte olup, anılan Kanunlara göre 

vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesi vergi mahkemeleri, 

bölge idare mahkemeleri ve Danıştay tarafından gerçekleştirilmektedir. 2577 

sayılı Kanunla ise, vergi yargısında uygulanacak usul kuralları 

düzenlenmiştir.2 

1982 yılında idari yargıda yapılan değişikliklerle, iki dereceli bir yargı 

düzeni kabul edilmiş olup, vergi yargılaması alanında genel yetkili ilk derece 

mahkemelerini vergi mahkemeleri oluşturmaktadır. Bu mahkemelerin tek 

hakimle verdikleri kararlara karşı itirazen bölge idare mahkemelerine, kurul 

olarak verdikleri kararlara karşı temyizen Danıştay’a başvurulması söz 

konusu olabilmektedir.3 

 

 

a. Vergi Mahkemeleri 

 

1926 yılından ilk derece vergi mahkemelerinin kurulduğu 1982 yılına 

kadar Türkiye’de vergi yargısı görevi, Maliye Bakanlığı bünyesinde, ancak 

bağımsız mahkeme gibi görev yapan, başkan ve üyeleri de yüksek yargı 

organları temsilcilerinden kurulu Ayırma Meclisi tarafından seçilen ve 

kararları yargı kararı hükmünde olan Vergiler İtiraz Komisyonları ile Vergiler 

Temyiz Komisyonu tarafından yürütülmüştür. Bu kuruluşların kararlarına 

karşı son başvuru yeri ise, Danıştay olmuştur. Bununla birlikte, mahkeme 

olmayan kuruluşlarda hakim olmayan kişiler tarafından yargı kararı 

hükmünde karar verilmesinin, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı 

bakımından sakıncalı olduğunun anlaşılmasıyla, vergi mahkemeleri kurularak 

                                            
1 Tosuner, Özcan, a.g.e., s.28. 
2 Kızılot, a.g.e., s. 292. 
3 Akdoğan, a.g.e, s.160. 
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hukuki varlığı son bulan bu kuruluşlardaki tüm uyuşmazlık dosyaları vergi 

mahkemelerine devredilmiştir.  

Bölgelerin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde bulundurularak 

Adalet Bakanlığı tarafından kurulan ve yargı çevreleri tespit olunan vergi 

mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri ve Maliye 

Bakanlıklarının görüşü alınmaktadır. Aynı yargı çevresinde birden fazla vergi 

mahkemesi kurulması halinde, bu mahkemeler arasındaki işbölümü, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

Vergi mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin 

değiştirilmesine de İçişleri ve Maliye Bakanlığı’nın görüşleri alınarak, Adalet 

Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 

karar verilmektedir.  

2576 sayılı Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş 

olan vergi mahkemeleri, vergi uyuşmazlıklarının yargısal aşamada 

çözümünde genel görevli birinci derece bağımsız mahkemelerdir. 

Aynı Kanun’un “Kuruluş” başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrası; 

 “1.Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, 

bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet 

Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur.  

2. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi 

mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri, Maliye 

Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alınır.  

            3. Bu mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin 

değiştirilmesine, İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının 

görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunca karar verilir. 

            4. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesi 

kurulduğu takdirde, bu mahkemeler arasındaki işbölümü, Hakimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.  

            5. Bu mahkemelerin kurulmaları, kaldırılmaları ve yargı çevrelerinin 

değiştirilmeleri hakkındaki kararlar Resmi Gazetede yayımlanır.” şeklinde 

kaleme alınmıştır. 



40 
 

Bu maddeye göre, söz konusu mahkemelerin kuruluşunda ve yargı 

çevresinin belirlenmesinde İçişleri ve Maliye Bakanlığının görüşünü alan 

Adalet Bakanlığı, belirlediği vergi mahkemesi kurulan illeri ve yargı çevrelerini 

Resmi Gazete’de yayımlamıştır.4 

Anılan madde düzenlemesinde, vergi mahkemelerinin kurulması ve 

yargı çevrelerinin değiştirilmesinde yetkili olan Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu’nun ayrıca, aynı yargı çevresi içinde birden fazla vergi mahkemesinin 

kurulması durumunda, bunlar arasındaki iş bölümünü gerçekleştirme görevi 

vardır. 

2576 sayılı Kanun’un 4. maddesinde, idare ve vergi mahkemelerinin 

oluşumu düzenlenmiştir. Buna göre, vergi mahkemelerinde birer başkan ile 

yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. 

Başkanın yokluğunda, kıdemli üye başkana vekillik eder.  

Kural olarak kurul halinde görev yapan vergi mahkemeleri, özel bazı 

durumlarda tek yargıçla karar verebilirler. 2576 sayılı Kanun’un “Tek hakimle 

çözümlenecek davalar” başlığını taşıyan 7. maddesi,   

 

  “1.Uyuşmazlık miktarı bir milyar lirayı aşmayan; 

             a) Konusu belli parayı içeren idari işlemlere karşı açılan iptal 

davaları, 

             b) Tam yargı davaları, 

             İdare mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümlenir. 

             2. 6’ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklardan 

kaynaklanan toplam değeri belli bir tutarı aşmayan davalar, vergi mahkemesi 

hakimlerinden biri tarafından çözümlenir. 

3. Bu tür davaların hakimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde 

denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit 

edilir.” şeklinde kaleme alınmıştır. 

 Vergi mahkemelerinin tek hakimle vermesi gereken bir kararın, kurul 

halinde çözülmesi durumunun, bozma nedeni oluşturduğu kabul edilmektedir.  

                                            
4 Kızılot, a.g.e., s. 293. 
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Vergi mahkemelerinin görevleri ise, yine aynı Kanun’un 6. maddesinde 

yer almaktadır. Buna göre, “Vergi mahkemeleri;  

             a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim 

ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere 

ilişkin davaları, 

             b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları, 

             c) Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler.” 

Buna göre, vergi yargısının görev alanının belirlenmesinde; genel 

bütçeye dahil olma ile biçimsel ölçüt, devlete, yerel yönetimlere ait olma ile 

organik ölçüt ve vergi, resim, harç, benzeri mali yüküm, zam, ceza, tarifeye 

ilişkin olma ile maddi ölçüt olmak üzere üç ayrı ölçüt kullanılmıştır. Ayrıca, 

nitelik ve kıymet itibariyle yapılan ayrımda vergi mahkemeleri, tek hakimle ve 

kurul halinde çözülecek davalar olmak üzere ikili bir yapı arz etmektedir.  

Tek hakimle bakılan davalarda uyuşmazlıklar, vergi mahkemesi 

başkanının görevlendireceği bir hakim tarafından çözülmektedir. Bir başkan 

ve iki üyeden oluşan kurul halindeki vergi mahkemeleri kararlarına karşı 

Danıştay’da temyiz yoluna gidilebilmektedir.  

 

Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme,  

a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve 

tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen, 

b) Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu 

gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin 

işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk 

ettiren, 

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında, 

ödeme emrini düzenleyen, 

d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,  

dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir. 
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Vergi mahkemelerinin yetkisi belirlenirken, mükellefin vergilendirme 

işlemleri nedeniyle bağlı olduğu vergi daireleri ölçü alınarak, vergi dairelerinin 

bulunduğu yerdeki vergi mahkemeleri yetkili kabul edilmiştir. 

2576 sayılı Kanun’un 10. maddesinde vergi mahkemesi başkanlarının 

görevlerine, 11. maddesinde ise, vergi mahkemesi üyelerinin görevlerine yer 

verilmiştir. Buna göre; Mahkeme Başkanlarının görevleri: 

             “Madde 10 – Mahkeme başkanları;  

a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce ve görüşlerini 

bildirirler, oylarını verirler. Mahkemelerinde görevli bulunanların görevlerine 

devamlarını, düzenli çalışmalarını, mahkeme işlerinin verimli bir şekilde 

yürütülmesini sağlarlar. 

            b) 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.  

           c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.”  

“Üyelerin görevleri: 

             Madde 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.” 

 

 

b. Bölge İdare Mahkemeleri 

 

Bölge İdare Mahkemelerinin kuruluşuna, yargı çevresinin tespitine, söz 

konusu mahkemelerin kaldırılmasına, yerlerinin değiştirilmesine ve 

mahkemeler arasındaki işbölümüne ilişkin düzenlemeler, 2576 sayılı “Bölge 

İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 

Görevleri Hakkında Kanun”un 2. maddesinde yer almaktadır. 
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2576 sayılı Kanun’un bölge idare mahkemelerinin oluşumunun 

düzenlendiği 3. maddesine göre, bölge idare mahkemeleri, bölge idare 

mahkemesi başkanı ve iki üyeden oluşur.  

Bölge idare mahkemeleri, yapılarına göre iki türlüdür. Birinci türde, 

bölge idare mahkemesi üyeliği görevi, 3. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 

bölgede bulunan idare ve vergi mahkemeleri başkanlarınca; ikinci türde ise, 

3. fıkra gereği bu görev, bölge idare mahkemelerine atanan devamlı üyelerce 

yerine getirilir.  

Bölge idare mahkemelerinde olağan düzeni birinci türün oluşturmasına 

karşılık, 4577 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile 2576 sayılı Kanun’un 3. 

maddesinde yapılan değişiklikle, maddenin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılarak, 

bölge idare mahkemesi üyeliği görevinin bölgede bulunan idare ve vergi 

mahkemesi başkanlıklarınca yerine getirilmesine son verilmiştir. Söz konusu 

maddenin 3. fıkrasındaki değişiklik ile de bölge idare mahkemesi üyeliği 

görevinin, atanan devamlı üyelerce yerine getirilmesinde yeni kurallar 

öngörülmüştür.5 

Bu çerçevede, 3. maddenin 3. fıkrasına göre, “Bölge İdare Mahkemesi 

başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. 

Mahkeme başkanlarının kanuni sebeplerle yokluğunda, başkanlığa en 

kıdemli üye vekalet eder, aynı sebeplerle üye noksanlığı ise, bölgedeki idare 

ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanır. Bu 

mahkemeler gerektiğinde birden çok kurul halinde çalışabilirler. Bölge idare 

mahkemesi başkanının katılmadığı hallerde, mahkeme kurullarına o 

kuruldaki en kıdemli üye başkanlık eder. Bu kurulların oluşumu ve 

aralarındaki iş bölümü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.” Bu 

çerçevede, bölge idare mahkemesi üyeliklerinin ve başkanın tespitinde, 

kıdem durumunun önemli olduğu görülmektedir. 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 

Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 4. fıkrasına göre, 

“Ankara, İstanbul ve İzmir bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına Danıştay 

                                            
5 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 18. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, Gözübüyük, a.g.e.,   
s. 46. 
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üyelerinden istekte bulunanlar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 

atanabilirler. Bu suretle atananlar, Danıştay üyeliği sıfatını, kadrosuna, aylık 

ve ödeneği ile her türlü özlük haklarını muhafaza ederler. Bunların aylık ve 

ödenekleri ile her türlü mali ve sosyal haklarının Danıştay bütçesinden 

ödenmesine devam olunur.” 

Söz konusu Kanun’un 8 maddesinde ise, bölge idare mahkemelerinin 

görevlerine yer verilmiştir. Buna göre,  

“Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri: 

            Bölge İdare mahkemeleri; 

a) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından 7. 

madde hükümleri uyarınca verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin 

olarak hükme bağlar. 

b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve 

yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar, 

c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.” 

Bu görevlere ilave olarak, 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesine göre, 

yürütmenin  durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; bölge idare 

mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve 

vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare 

mahkemesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir 

defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar 

kesindir.  

            Ayrıca, itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya 

Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat 

karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına itirazı incelemeye yetkili bölge 

idare mahkemesince karar verilebilir. 

Bölge idare mahkemesi başkanlarının görevleri 9., bölge idare 

mahkemesi üyelerinin görevleri ise 11. maddede düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeler uyarınca; 
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“Bölge İdare Mahkemesi Başkanlarının görevleri: 

             Madde 9 – 1. Bölge idare mahkemesi başkanları; 

             a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler. Düşünce ve görüşlerini 

bildirirler ve oylarını verirler. 

             b) Bölge idare mahkemesi yargı çevresinde bulunan idare ve vergi 

mahkemelerinin genel işleyişinden sorumludurlar.  

             c) Mahkemelerin düzenli ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri 

idare ve vergi mahkemeleri başkanlarına danışarak alırlar. 

             d) Her takvim yılı sonunda kendi yargı çevrelerindeki işlerin durumu, 

bunların yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri ve alınmasını lüzumlu 

gördükleri tedbirleri içeren bir raporu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 

sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderirler. 

             e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.  

             2. İdare ve vergi mahkemelerinin Adalet Bakanlığı ve diğer resmi 

mercilerle olan idari yazışmaları, bölge idare mahkemesi başkanlığı 

aracılığıyla yapılır.” 

“Üyelerin görevleri: 

            Madde 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.” 

Ayrıca, idare ve vergi mahkemelerinin Adalet Bakanlığı ve diğer resmi 

mercilerle olan idari yazışmaları, bölge idare mahkemesi başkanlığı 

aracılığıyla yapılmaktadır. 

Bölge idare mahkemesi, bir başkan ile iki üyeden oluşmaktadır. Üye 

tamsayısıyla toplanan ve oyçokluğu ile karar alan bölge idare mahkemeleri, 

istinaf mahkemesi gibi çalışmakta ve verdiği kararlar kesin olup, Danıştay’a 

temyiz veya itiraz şeklinde başvurulamamaktadır. 

2577 sayılı İYUK’nun 40. maddesi bölge idare mahkemelerinin kendi 

yargı çevresi içindeki idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalardaki 

bağlantıyı, 44. maddesi ise, merci tayini konusunu karara bağlamaktadır. 
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Aynı Kanun’un 27. maddesine göre ise, idare ve vergi mahkemeleri ile 

tek hakim tarafından yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen 

kararlara karşı bölge idare mahkemesine yedi gün içinde itiraz edilebilmekte 

ve itiraz üzerine verilen kararlar kesin bir nitelik arz etmektedir.  

Bölge İdare Mahkemelerinin kesinleşen kararları bakımından 2577 

sayılı Kanun’un “İtiraz” başlıklı 45. maddesinde yer verilen aşağıdaki hüküm 

geçerli bulunmaktadır.  

“1.  İdare ve vergi mahkemelerinin; 

             a) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının 

tespitine ilişkin işlemlerden, 

             b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından 

kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden 

uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden, 

             c) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin 

Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından, 

             d) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum 

ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan 

sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan, 

             e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma 

cezalarından, 

             kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile 

tek hakimle 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 

nihai kararlara karşı itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz 

gündür. 

             3. İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir. 



47 
 

             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 hakim, aynı 

davanın itiraz yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde 

bulunamaz.” 

 

Bölge İdare Mahkemesi’nde temyize ilişkin 46. maddesi uyarınca,  

 

“1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai 

kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da temyiz 

edilebilir. 

             2.  Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay 

dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ 

tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir.” 

Ülkemizde Bölge İdare Mahkemelerinin yapısal olarak büyük oranda 

teşkilatlanmış olması, anılan mahkemelerin itiraz merci olarak 2577 sayılı 

Kanun’un 45. maddesinin 4. fıkrasına göre itiraz üzerine maddi vakıalar ve 

delilleri değerlendirerek davayı esastan karara bağlayabilmesi ve aynı 

zamanda bir içtihat mahkemesi olarak çalışmalar sürdürmesi, bu alandaki 

olumlu gelişmeler olarak görülmektedir.  

Bununla birlikte, bölge idare mahkemelerinin, Danıştay’ın iş yükünü 

azaltma amacına hizmet etme düşüncesiyle oluşturulması, bahse konu 
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mahkemelerin gerçek anlamda istinaf mahkemesi haline dönüştürülmesini 

engelleyebileceği ve arzulanan yapının sağlıklı olmayabileceği görüşündeyiz. 

 Bu kapsamda, bölge idare mahkemelerinin istinaf mahkemesine 

dönüştürülmesindeki temel amacın, daha geniş alanda hak arama 

özgürlüğünün kullanılması ve adil yargılanmaya hizmet etmek olması 

gerektiği inancındayız. 

 

 

c. Danıştay 

 

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun “Danıştay” başlığını taşıyan 1. 

maddesi,  “Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş 

Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.” şeklinde kaleme 

alınmıştır. 

Buna göre, bir anayasa kurumu olan ve Fransız örneğine göre 1868 

yılında kurulan Danıştay, bağımsız bir yüksek idare mahkemesi olmasının 

yanında, devletin merkezde bulunan en yüksek danışma ve inceleme 

organıdır.6 

İlk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi mahkemelerinin 

kurulmasıyla, 1982 yılında idari yargı örgütünün kuruluşu tamamlanmıştır. Bu 

mahkemelerin üzerinde ise, Anayasa’da öngörülen yüksek mahkemelerden 

biri olan Danıştay, bir temyiz mercii olarak görevini sürdürmektedir. 

Danıştay’ın idari ve yargısal görevleri birbirinden ayrılarak iki görevi 

yürütecek olan daireler de ayrı olarak kurulmuştur. Yönetimin yargı yoluyla 

denetlenmesi görevini, Danıştay dava daireleri, idare ve vergi 

mahkemeleriyle birlikte yürütmektedir. 

Yüksek danışma organı olarak görev yapan Danıştay, Anayasa’mızın 

155. maddesi gereği, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen 

kanun tasarıları hakkında görüş belirtir, tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşme 

                                            
6 Gözübüyük, a.g.e., s. 35. 
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ve şartlaşmaları hakkında düşüncesini bildirir, tüzük tasarılarını inceler ve 

kanunla öngörülen diğer yönetsel işleri yürütür. 

Yüksek mahkeme olarak ise Danıştay, ilk derece yönetsel 

mahkemelerin kararlarına karşı yapılan temyiz taleplerini karara bağlarken, 

diğer yandan, Danıştay Kanunu’nda belirlenen konularda açılan iptal ve tam 

yargı davaları hakkında ilk derece mahkemesi olarak hüküm tesis eder. 

Bunun yanında, yönetsel yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki 

uyuşmazlıklarını çözümler. 

Danıştay’ın ilk kurulduğu yıllarda, anılan merciin kararları, ancak 

Sadrazamın onayı ve Padişahın iradesi ile geçerlilik kazanabiliyordu. 1924 

Anayasası’na göre de Danıştay, idari davalara bakmak ve idari 

uyuşmazlıkları çözmekle görevliydi. Yapılan düzenlemelerle, ilk derece 

mahkemesi olarak yönetsel davalara bakan Danıştay, aynı zamanda başka 

yönetsel yargı yerlerinin kararlarını temyizen inceliyor ve vergi 

uyuşmazlıklarını nihai olarak gidermek amacıyla kurulan Vergiler Temyiz 

Komisyonu kararlarına karşı açılan davaları karara bağlıyordu. 

1961 Anayasası ve 521 sayılı Danıştay Kanunu ile Danıştay’ın, 

kanunların başka bir idari yargı merciine bırakmadığı konularda ilk derece ve 

genel olarak üst derece idare mahkemesi olarak görev yapması 

öngörülmüştü. 

Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan 2575 sayılı Danıştay 

Kanunu ile de Danıştay, özel görevli bir ilk derece mahkemesi ve genel 

görevli bir temyiz mercii durumuna getirilerek, yönetsel yargı bir bütün olarak 

yeniden örgütlenmiştir.7 

Görüldüğü üzere, Danıştay’ın bağımsız bir yargı yeri olarak Türk Milleti 

adına yargı yetkisini kullanacak bir yüksek mahkeme olarak görev yapması, 

kuruluşundan itibaren uzun bir süreç gerektirmiştir. 

2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre, bağımsız olan Danıştay’ın 

yönetimi ve temsili, Danıştay Başkanına aittir. Danıştay meslek mensupları; 

Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay başkanvekilleri, daire 

                                            
7 Gözübüyük, a.g.e., s. 36. 
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başkanları ile üyelerdir. Bu kişiler, yüksek mahkeme hakimleri olarak 

Anayasa ve kanunların kendilerine sağladığı teminat altında görev 

yapmaktadırlar.  

Danıştay’ın görevlerinin düzenlendiği 2575 sayılı Kanunu’nun 23. 

maddesine göre,  

“Danıştay: 

             a) 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.  

             b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi 

olarak karara bağlar. 

             c) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve 

teklifleri hakkında görüşünü bildirir. 

            d) Tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 

ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir. 

             e) Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler 

hakkında görüşünü bildirir. 

             f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.” 

Öte yandan, Danıştay’ın yargı ile ilgili görevlerini dört başlık halinde 

belirtmek mümkündür. Bunlardan ilk grubu, Danıştay’ın ilk derece 

mahkemesi olarak baktığı davalar oluşturmaktadır. İlk derece mahkemesi 

olarak Danıştay, 2575 sayılı Kanun’da gösterilen alanlarda açılan iptal ve tam 

yargı davalarını karara bağlamaktadır. Danıştay Kanunu’nun 24. maddesine 

göre; 

“1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak: 

             a) Bakanlar Kurulu kararlarına, 

            b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere, 

             c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında 

uygulanacak düzenleyici işlemlere, 
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             d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen 

kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,  

             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.” 

 Temyiz yeri olarak Danıştay, ilk derece idare ve vergi mahkemeleri 

tarafından verilen nihai kararlara karşı, bölge idare mahkemelerine itirazen 

gidilemeyen kararlarla, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay tarafından 

nihai olarak verilmiş olan kararları inceler ve karara bağlar. Bu ise, “Temyiz 

yoluyla Danıştay'da görülecek davalar” başlığı ile 2575 sayılı Kanun’un 25. 

maddesinde düzenlenmiştir. Madde, “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.” şeklinde kaleme alınmıştır. 

 Uyuşmazlık yeri olarak Danıştay, yönetsel yargı yerleri arasında çıkan 

görev ve yetki uyuşmazlıklarını giderir. Bu kapsamda, 2575 sayılı Kanun’un 

26. maddesine göre, “İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, 

Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, 

Onikinci, Onüçüncü, Ondördüncü ve Onbeşinci daireler ile idari ve vergi dava 

daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır. 

             Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk doğması 

durumunda, vergi dava dairelerinin birini idari dava dairesi olarak, idari dava 

dairelerinin birini vergi dava dairesi olarak görevlendirebilir. 

             Görevlendirilen dairedeki dosyaların vergi ve idari uyuşmazlıklara 

ilişkin görev ayrımı gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği, 
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görevlendirilen daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin 

verileceği hususları Başkanlık Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmi 

Gazete’de yayımlanır ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır.  

Daire Başkanı ve üyeleri, dairenin görevlendirildiği işlere bakan dava 

dairesi genel kuruluna katılır.” 

Danıştay’ın yargıya ilişkin görevlerinin son grubunu ise, yönetsel yargı 

alanında içtihat bakımından uyum sağlamak amacıyla Danıştay’ın verdiği 

içtihadı birleştirme kararları oluşturmaktadır.  

 Vergi uyuşmazlıkları bakımından Danıştay, vergi mahkemelerince 

kurul durumunda verilen kararların temyiz mercii olarak görev ifa etmektedir. 

Vergilere ilişkin kanun tasarıları ve genel düzenleyici işlemler hakkında da 

görüş bildiren Danıştay, 2577 sayılı Kanun’un 42. maddesinin (k) bendine 

göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat 

uyarınca görülecek işler hakkında da hüküm tesis eder.  

 Yönetsel ve yargısal görevlerini kurul olarak yerine getiren Danıştay, 

2575 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre, ondördü dava, biri idari daire 

olmak üzere onbeş daireden oluşur. “Dava Dairelerinin Görevleri” başlığını 

taşıyan 27. maddeye göre, dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve 

Dokuzuncu daireler vergi uyuşmazlıklarını çözmekle görevli dairelerdir. Diğer 

dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar. Bunların dışında, 

vergi uyuşmazlıklarının çözümünde, Vergi Dava Daireleri Kurulu ve İçtihatları 

Birleştirme Kurulu da görevlidir.8 

Danıştay üyeliğine seçilebilmek için gerekli nitelikler, Danıştay 

Kanunu’nun 8. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır: 

“1. Danıştay üyeleri: 

             a) İdari yargı hakim ve savcılığı, 

             b) Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik, 

             c) Generallik, amirallik,  

             d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 

                                            
8 Kızılot, a.g.e., s. 300. 
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             e) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel 

müdürlük veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları, 

             f) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi 

profesörlüğü, 

             g) Bakanlıkların başhukuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği 

veya Maliye Bakanlığında bu derecelerdeki hukuk müşavirliği, müşavir 

avukatlığı veya muhakemat müdürlüğü, 

görevlerini yapanlar arasından seçilir.  

2. İdari yargı hakim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri 

için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile 

çalışmış olmaları ve birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gereklidir. 

3.İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin 

yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmetlerinde yirmi yıl 

çalışmış bulunmaları, birinci derece aylığını kazanılmış hak olarak almaları 

ve hakimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip olmaları şarttır.” 

2575 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre Danıştay’a üye seçimi; 

“Danıştay’da boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hakim ve 

savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir. 

             2. İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay 

üyeliğine seçilirler. 

             3. Danıştay’da boşalan üye sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin 

boşaldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde durum Danıştay 

Başkanlığınca Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığına duyurulur. 

             4. Cumhurbaşkanı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu 

duyurudan sonra en geç iki ay içinde seçim yapılır.” şeklinde 

gerçekleşmektedir. Nitekim bu sistemin benimsendiği, 1982 Anayasası’nın 

155. maddesinde de vurgulanmaktadır. 

Danıştay’ın karar organları, 2575 sayılı Kanun’un 5. maddesinde, 

Daireler, Danıştay Genel Kurulu, İdari İşler Kurulu, İdari Dava Daireleri 

Kurulu, Vergi Dava Daireleri Kurulu, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlık 

Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu olarak belirtilmiştir. 
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521 sayılı Danıştay Kanunu’nda Dava Daireleri Genel Kurulu 

öngörülmüşken, 2575 sayılı Kanun ile biri İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 

diğeri Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu olmak üzere iki genel kurul 

oluşturulmuştur. 

Dava Daireleri Kurulları, tüm üyelerin katılımıyla toplanmaktadır. İdari 

ve Vergi Dava Daireleri Kurullarına, Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri, 

bunların yokluğunda ise, daire başkanlarının en kıdemlisi başkanlık eder.  

İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel 

Kurulu’nun, temyiz veya itiraz mercii olarak görev yaptığı durumlarda, bu 

kurullara, incelenen karara katılmış ya da karar almış olan daire başkan ve 

üyeleri katılamaz.  

Toplantıya katılanların çift sayıda olmaları durumunda, en kıdemsiz 

üye toplantıya katılamaz. Kurullarda kararlar, oyçokluğu ile alınır. Her kurulda 

yeteri kadar tetkik hakimi ve bir yazı işleri müdürlüğü bulunur. 

VDDK, vergi dava daireleri başkanları ile her vergi dairesinin kendi 

üyeleri arasından iki yıl için seçilecek üçer üyeden oluşmaktadır. Benzer 

şekilde, İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava daireleri başkanları ile her idari 

dava dairesinin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçilecek üçer üyeden 

oluşmaktadır. Seçilmemiş üyelerin varlığı halinde Kurul’a, seçilmiş üyeler 

yeniden seçilememektedir. Danıştay VDDK toplantılarına, ilk derece 

mahkemesi olarak karar veren dairedeki kararda imzası olan başkan ve 

üyeler toplantıya katılmazlar. 

İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları’nın başlıca üç görevinin 

bulunduğu söylenebilir. Bunlar, idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden 

verilen direnme kararlarını incelemek, Danıştay idari dava daireleri ile vergi 

dava daireleri tarafından verilen ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları 

temyizen incelemek ve Danıştay dava dairelerinin, ilk derece mahkemesi 

olarak aldığı yürütmeyi durdurma kararlarına karşı yapılan itirazları kesin 

olarak karara bağlamaktır.  

Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmaları durumunda, bunların yerine 

kurullara katılmak üzere her daireden ikişer yedek üye seçilmektedir. 

Üyelerin seçimleri takvim yılı başında, gizli oyla yapılmaktadır. Kurul’un asıl 
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ve yedek üyeliklerinde boşalma durumu söz konusu olduğunda, yedi gün 

içinde yeni üyelerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Danıştay’ın önemli karar organlarından olan İBK ise, 2575 sayılı 

Kanun’un 18. maddesi uyarınca, Danıştay Başkanı, Başsavcı, 

Başkanvekilleri, Dava Daireleri Başkanları ve üyelerinden oluşmaktadır. 

Danıştay Kanunu’nun İBK’nun düzenlendiği 18. maddesine göre, bu 

kurulun toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuz birdir. Toplantıda hazır 

bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz. 

Esas hakkındaki kararlar, ilk 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. 

İBK’na yeteri kadar tetkik hakimi ve memur verilir. 

Aynı Kanun’un İBK’nun görevlerinin belirtildiği 39. maddesi ise, 

“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.” 

olarak kaleme alınmıştır. 

Başka bir deyişle, bir vergi dava dairesinin kararları arasında, değişik 

vergi dava dairelerinin kararları arasında, birleştirilmiş içtihatların 

değiştirilmesinin gerekli görüldüğü durumlarda, VDDK’nun kararları arasında, 

Vergi Dava Daireleri ile VDDK kararları arasında ve Vergi Dava Daireleri ile 

İdari Dava Daireleri Kurulu kararları arasında çıkan uyuşmazlıkların söz 

konusu olduğu durumlarda, içtihatların birleştirilmesi yoluna 

gidilebilmektedir.9 

İçtihatların birleştirilmesini istemeye yetkili olanların sayıldığı 2575 

sayılı Kanun’un 40. maddesine göre;  

                                            
9 Kızılot, a.g.e., s. 305. 
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            “1.İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların 

değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava 

daireleri kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir.  

             2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay 

Başkanlığına başvurabilirler. 

             3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki 

kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de 

yayımlanır. 

             4. Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve 

idare uymak zorundadır.” 

 

 

B. Anayasa Mahkemesi’nin Vergisel İşlevi 

 

Devletin hukuksal temel düzeni olan Anayasa, siyasal birliğin oluşumu 

ve Devlet görevlerinin yerine getirilmesi bakımından temel kuralları, bir Devlet 

içindeki uyuşmazlıkların çözümü için yargılama usullerini belirleyerek, 

hukuksal düzenin temelini oluşturur.  

 Özel koşullar altında meydana gelen, Devletin egemenliğine bağlı 

olarak toplumun değer düzeni ile ilgili temel kuralları ve Devletin vatandaşları 

ile olan ilişkilerini tek elden düzenleyen, değiştirilmesi diğer kanunlara göre 

daha zor birtakım koşullara bağlı olan en yüksek dereceli hukuk kuralları 

sistemi olan Anayasa’nın bu unsurları dikkate alındığında, anılan terimin, 

vergi hukuku tanımı ile örtüştüğü dikkat çekmektedir.  

 Nitekim, vergi hukukunun anayasa hukuku ile yakın ilişkisi dikkat 

çekmektedir. Vergiyle ilgili yasal düzenlemeler, anayasa hükümlerine 

dayanmaktadır. Bu çerçevede, verginin hangi yasal düzenlemelere göre, 

hangi kıstaslara göre ve kimler tarafından konulacağına ilişkin temel kurallar 

Anayasa’mızda yer almaktadır.  

 Türkiye’de vergiyle ilgili düzenlemeler Anayasa’ya dayanmaktadır. Bu 

kapsamda, Anayasa’da vergi konusuyla ilgili çeşitli hükümlerin yer aldığı 

görülmektedir.  
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 Ülkemizin, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 

saygılı sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirten Anayasa’nın 2. maddesi, 

vergi yükünün vatandaşlar arasında adil ve dengeli bir şekilde dağıtılması 

esasının benimsendiğinin bir göstergesi niteliğindedir. 

 Diğer yandan, “Kanun önünde eşitlik” başlıklı “Herkes, dil, ırk, renk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 

ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 

geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik 

ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri 

ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 

eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” şeklinde hükmünü 

bulan 10. madde de vergi açısından geçerli bir kural olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Vergiye ilişkin en önemli düzenleme ise, “Temel Haklar ve Ödevler” 

başlıklı ikinci kısmın “Siyasi Haklar ve Ödevler” başlığını taşıyan dördüncü 

bölümündeki vergi ödevini düzenleyen 73. maddesidir. Anılan maddede, 

vergiyle ilgili temel amaç ve kurallar ortaya konulmuştur. “Herkes, kamu 

giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” 

şeklinde kaleme alınan 1. fıkrası, kamu geliri sağlama amacı güden verginin 

fiskal ve sosyal hedefini; “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye 

politikasının sosyal amacıdır.” şeklindeki 2. fıkrası verginin sosyal ve 

ekonomik amacını; “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla 

konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” diyen 3. fıkrası, verginin kanuniliği ilkesini 

yansıtmaktadır. “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, 

istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği 

yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna 

verilebilir.” olarak ifade edilen 4. fıkra ise, bazı durumlarda Bakanlar 
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Kurulu’na vergiyle ilgili düzenleme yapabilmesi imkanını sağlayarak kanunilik 

ilkesine bir istisna getirmiş bulunmaktadır. 

Anayasa’yla vergi arasındaki ilişki, diğer bazı Anayasa hükümlerinde 

de görülmektedir. Nitekim, Anayasa’nın vergilendirmeyle ilgili kurallarının 

yanı sıra, doğrudan olmamakla birlikte yine yakından ilgili kuralları da 

mevcuttur. Bunlara, hukuk devleti ilkesi, ailenin korunması ile temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılması konularının düzenlendiği maddeler örnek 

oluşturabilecek mahiyettedir.  

Bütçe Kanunu ve benzer kanunlarla getirilen düzenlemeler de verginin 

Anayasa ile yakın ilişkisini göstermektedir. Nitekim, pratikte, Bütçe 

Kanunu’nda vergiyle ilgili düzenlemelere yer verildiğine rastlanmaktadır. 

Bununla birlikte, Anayasa’nın “Bütçenin hazırlanması ve uygulanması” 

başlıklı 161. maddesinin 4. fıkrası, Bütçe Kanunu’na, bütçeyle ilgili hükümler 

dışında hiçbir hükmün konulamayacağını amirdir. Bütçe Kanunu’nda ancak, 

bütçeyi açıklamaya yarayan, onu tamamlayıcı nitelikte, bütçe uygulamasını 

kolaylaştırıcı hükümler yer alabilmektedir. Anılan Kanun’un diğer kanunlardan 

farklı bir sürece tabi olması, bu durumun nedeni olarak gösterilebilmektedir.  

Anayasa’nın içerdiği özgürlükçü demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin 

en belirgin şekilde ortaya çıktığı kurum, AYM’dir. AYM’nin kurumsal bir 

yapıya dönüştürülmesi, hukuk devleti ilkesinden ve iktidarın dengelenmesi 

fikrinden ileri gelmektedir. Devlet iradesinin oluşumuna katılmayan AYM, bu 

görevle donatılmış organlar karşısında yer alarak ihtiyaç görüldüğü takdirde 

onları sınırlayabilmektedir.  

Bu kapsamda, AYM, yasama, yürütme ve yargı organları karşısında 

Anayasa’nın mutlaklığını korumaktadır. Anayasa koyucu, devlet düzeninin 

sağlanması bakımından önem taşıyan bu koruma görevini, özel bir mahkeme 

şeklinde kurulan bir Anayasa organına vermiştir. AYM, yasama işlemlerinin 

Anayasa’ya uygun olup olmamasına göre hukuksal varlıklarını sürdürüp 

sürdüremeyeceklerine veya Anayasa’ya aykırılık teşkil edip etmemelerine 

bağlı olarak iptal edilip edilmeyeceklerine karar vermekle görevlidir. 

Bu işlevi itibariyle AYM, hukuksal nitelik bakımından diğer yargı 

faaliyetleri ile benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, anayasa yargısı 
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eylemsel ve hukuksal alanlarda ortaya çıkan sonuçlar bakımından diğer yargı 

organlarından farklılık göstermektedir. Zira, AYM’nin fonksiyonu itibariyle, 

Anayasa, geri kalan hukuka üstünlük taşımakta ve devletin temel düzenine 

ilişkin bulunmaktadır.  

1982 Anayasası’nın, AYM’nin kararlarına ilişkin 153. maddesinin 1. 

fıkrasına göre, AYM kararları kesindir. Bu düzenleme, Mahkeme’nin 

kararlarına karşı temyiz veya karar düzeltme gibi yollara başvurulamayacağı 

anlamına gelmektedir. Anılan maddenin son fıkrasına göre ise, AYM kararları 

yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve 

tüzelkişileri bağlamaktadır.  

Birçok Anayasa hükmünün soyut bir şekilde düzenlenmesi ve bu 

itibarla somutlaştırılması gereken kavramların mevcudiyeti, bunların 

yorumunun geniş bir alanda gerçekleştirilebilmesi ve Anayasa’nın yorumunun 

onun geliştirilmesi açısından da gerekli olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, AYM’nin sahip olduğu görev ve yetkilerin ağırlığı daha 

anlaşılır bir hal almaktadır. Zira, gelişen hukuksal ilişkiler, Anayasa’nın temel 

ilkelerinde de yerini bulmak durumundadır.10 

Yüksek mahkemeler arasında ve Anayasa’nın 3. kısmının 3. 

bölümünde “Yargı” başlığı altında düzenlenmekle birlikte AYM’nin ifa ettiği 

fonksiyon itibariyle, anılan Mahkeme’nin genel yargı teşkilatı dışında özel ve 

bağımsız bir konuma sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu kapsamda, AYM 11.12.1963 tarih ve E: 1963/30, K: 1963/28 sayılı 

kararında, “Genel Mahkemeler arasında yer alan bir derece mahkemesi 

değildir.” demek suretiyle kendisini, genel yargı teşkilatı dışında bir mahkeme 

olarak nitelendirmiştir.11 

AYM’nin bağımsız oluşu, dava konusu uyuşmazlığın taraflarının 

yanında diğer organlar, siyasi partiler, basın gibi diğer faktörlere karşı 

kendisini soyutlayarak, hukuk dışı etkilerden uzak durmasını 

gerektirmektedir.  

                                            
10 Zafer Gören, Anayasa Hukukuna Giriş, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 2. Baskı İzmir, 1999, 
s.268. 
1113.03.1963 tarih ve 11354 sayılı Resmi Gazete. 
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Öte yandan, AYM’nin sahip olduğu yetkiler ve teşkilatına ilişkin temel 

kurallar Anayasa’nın 146. ve 149. maddeleri arasında düzenlenerek, diğer 

kanunlarla gidilebilecek değişikliklere karşı anayasal güvenceyle korunmuş 

bulunmaktadır.  

Ayrıca, 03.12.1986 tarih ve 19300 sayılı AYM İçtüzüğü’nün 2. 

maddesi, “Anayasa Mahkemesi, görevlerini, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının sağladığı teminat altında, Anayasada ve kanunlarda gösterilen 

esas ve usuller ve bu İçtüzük hükümleri uyarınca yerine getirir.” hükmünü 

amirdir.  

Bu itibarla, AYM kararlarının, korunması gereken anayasal ve devlet 

düzeninin varlığını sürdürebilmesi bakımından doğuracağı etki ve sonuçlar 

kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Avrupa doktrininde Anayasa Mahkemeleri, herhangi bir yüksek 

mahkeme niteliğinde görülmeyerek, özel bir anayasa organı niteliğinde 

değerlendirilmektedir. Zira, AYM’nin kuruluş görev ve yetkileri, diğer yüksek 

mahkemelere oranla Anayasa’da daha ayrıntılı düzenlenmiştir. Öte yandan, 

“Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve 

işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.” şeklinde kaleme alınan 149. 

maddenin 5. fıkrası, AYM’nin sahip olduğu usuli bağımsızlığın bir göstergesi 

niteliğindedir. Ayrıca, 147. maddenin 2. fıkrası, 153. maddenin 6. fıkrası gibi 

Anayasa’nın çeşitli hükümleri, AYM’nin diğer devlet organları karşısındaki 

bağımsızlığını ifade etmektedir.  

Bu düzenlemelerin yanında, 2949 sayılı “Anayasa Mahkemesi’nin 

Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”un “Anayasa Mahkemesi 

Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri 

suçlarla şahsi suçları için soruşturma açılması Anayasa Mahkemesinin 

kararına bağlıdır.” şeklinde hükmünü bulan 55. maddesinin ilk fıkrası, 

bütçeye ilişkin 56. maddenin “Anayasa Mahkemesi, genel bütçe içinde kendi 

bütçesi ile yönetilir. Bütçenin birinci derecede ita amirliğini, Başkan; ikinci 

derecede ita amirliğini Genel Sekreter yapar.” hükmünü amir ilk iki fıkrası ile 

Anayasa’nın “Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve 

seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını 
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Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. 

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev 

uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.” olarak ifade 

edilen 158. maddesi, AYM’nin görevinin gerektirdiği bir anayasa organı 

statüsüne kavuşturulmuş olduğunun birer göstergesi niteliğinde 

bulunmaktadır. 

AYM, kanunları, kanun hükmünde kararnameleri, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünü ve şekil bakımından sınırlı olmak kaydıyla Anayasa 

değişikliklerini, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve TBMM üyeliğinin 

düşmesine ilişkin parlamento kararlarını denetlemektedir. 

Bu bakımdan, AYM’nin devlet organları arasındaki uyuşmazlıkları 

çözme görevi veya kamu gücü tarafından bireylerin temel haklarına ilişkin 

saldırılara karşı koruma görevi bulunmamakta, siyasal iktidar karşısında yargı 

organı görevi ifa etmektedir.  

Bağımsız bir biçimde hukuk kurallarının uygulanması şeklinde beliren 

yargılama görevinin yanında, AYM, Anayasa gereği önüne gelen hukuksal 

uyuşmazlıkta kişilerle devlet organları için bağlayıcı nitelikte karar verme 

yetkisine sahiptir. Bu itibarla, siyasal olaylarda etkili olmakta ve siyasal 

organların AYM’nin kararlarına uymak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

şekilde anayasa yargısının siyasal konular alanında da etkili olması, AYM’ni 

diğer yargı organlarından ayıran bir özelliktir.  

AYM’nin, kanunların ve Anayasa’da belirtilen diğer kuralların 

Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek olan temel görevi dışında, başka 

birtakım görevlerin de Anayasa’da düzenlendiği görülmektedir. Bunları şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

 

- Anayasa’nın “Görev ve Yetkileri” başlıklı 148. maddesinin 6. fıkrası 

gereği, “Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 

Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve 

üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar 
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Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan 

dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.” 

- “Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar” başlıklı “Siyasi partilerin gelir ve 

giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması 

kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri 

ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim 

yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. 

Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay’dan 

yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği 

kararlar kesindir.” şeklinde ifade edilen 69. maddenin 3. fıkrasına uygun 

olarak siyasi partilerin mali denetimini yapmak. 

- Aynı maddenin 4.fıkrası olan “Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince 

kesin olarak karara bağlanır.” hükmü uyarınca siyasi partilerin kapatılması 

hakkındaki davalara bakmak. 

- “İptal İstemi” başlıklı 85. maddesine göre, yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine karar verilmiş olması 

hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi 

gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekilinin kararın, 

Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için AYM’ne 

başvurması halinde AYM, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin karara 

bağlar. 

- Uyuşmazlık Mahkemesi’nin düzenlendiği 158. maddenin 2. fıkrası 

uyarınca, Uyuşmazlık Mahkemesi’ne başkanlık edecek üyeyi, kendi üyeleri 

arasından görevlendirmek.  

Devlet organları arasındaki görev uyuşmazlıklarını çözme görevinin 

bazı ülkelerde Anayasa Mahkemeleri’ne bırakılmasına karşılık, 1982 

Anayasası’nda bu görev AYM’ne tanınmamıştır. Zira, bu uyuşmazlıkların bir 

kısmı federal devletlerde merkezi devletle federe devletler arasındaki 

uyuşmazlıklardan kaynaklanmaktadır.  
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II. SEÇİLMİŞ BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE VERGİ YARGISI 

SİSTEMLERİ 

 

1. İngiltere  

 

 

a. Genel Açıklamalar  

 

Vergiler, her ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısına göre 

değişiklik gösteren bir yapıya sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte gelişmiş 

toplumlarda vergilerin kanuniliği ilkesi değişmez bir gerçeklik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kısaca, verginin hangi hallerde doğduğu, vergi 

mükellefiyeti, vergilerin ödenmesi, vergileme yetkisine sahip olan devletle 

devletin egemenliği altındaki kişiler arası ilişkilerin düzenlendiği kuralların 

kanuna dayanması gerektiği, bu ilke ile geçerlik kazanmaktadır. Ülkelerin 

vergi sistemleri ise, belli bir tarihte bir ülkede yürürlükte olan vergi 

kanunlarından meydana gelmektedir.  

İngiltere’de, kralların savaş giderlerini karşılamak amacıyla 

başvurdukları bir kaynak niteliğinde olan vergiler, kralların vergileme 

yetkilerine getirilen sınırlamalardan sonra, İngiltere’den farklı birçok ülkeye 

yayılan temsilsiz vergi olmaz kuralının yayılmasına sebebiyet vermiştir.  

İngiltere’nin sosyal, iktisadi, siyasal alanlarda gösterdiği gelişimin 

bahse konu ülkenin hukuk sistemindeki etkisi, İngiliz vergi sisteminin 

oluşumunda büyük bir paya sahip bulunmaktadır.  

İngiliz vergi sistemine hakim olan ilkeler de sosyal ve iktisadi alandaki 

görüşlere bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Vergi hukukunda geçerli olan 

ilkelerin İngiliz vergi sisteminde de uygulandığını söylemek mümkündür.  

İngiliz vergi sisteminde etkili olan ilkelerden birincisini, vergi yükünün 

mükellefler arasında adil ve oranlı bir şekilde dağıtılması oluşturmaktadır.12  

                                            
12 G. Adil Öztoprak, “İngiliz Vergi Sistemi”, Maliye Dergisi, Sayı:5 Eylül-Ekim, 1973, s. 37. 
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Hükümetler vergileri genellikle, kişilerin ödeme güçlerine göre mümkün 

olan en üst düzeye çıkarma amacındadırlar. Bunu yaparken, kişilerin gelirleri, 

yaşam düzeyleri, ailelerin genel durumları gibi farklı unsurlar göz önünde 

bulundurulmaktadır. Aynı hedefle, ısıtma, temel besin maddeleri gibi 

ihtiyaçlar da genellikle vergi dışı tutulmaktadır.13 

Vergilerin genel olması ve sınıflar arasında ayrım yapılmaması esası, 

İngiliz vergi sisteminde geçerli olan diğer bir ilkeyi oluşturmaktadır. Bu 

çerçevede, belirli vergi hasılatının belirli devlet harcamalarına tahsis edilmesi 

uygulamasına bu sistemde yer verilmemektedir.14 

İngiliz vergi sisteminde vergi yönetimi kolay ve etkilidir. Vergi 

kanunlarının kolay anlaşılması ve bu suretle farklı yorumlanmaya mümkün 

olduğu ölçüde kapalı olması esası benimsenmiştir.  

Öte yandan, vergi kanunları vergi ziyaına yol açmayacak şekilde 

düzenlenmiştir. Vergilerin belirli ve açık olması, toplumdaki güven duygusunu 

pekiştirir niteliktedir.  

 

 

b. İngiltere’de Uyuşmazlıkların Yargıda Çözümlenmesi  

 

Mükellefin uyuşmazlığını çözümleyebilmesi biri idari diğeri yargısal 

aşama olmak üzere, iki açıdan ele alınmaktadır.  

Mükellefler öncelikle idareye başvurarak uyuşmazlığı çözüme 

kavuşturabilecekleri gibi doğrudan dava açarak yargı yoluna da 

başvurabilirler. Bununla birlikte, bazı ülkelerde, uyuşmazlıklar öncelikle idari 

aşamada çözümlenmeye çalışılmakta, bundan bir sonuç alınamadığı takdirde 

yargı yoluna başvurulması mümkün olmaktadır. 

İngiltere’de de, Türkiye’de olduğu gibi, vergi uyuşmazlıkları idari ve 

yargı aşamalarında ele alınmakta ve dava açılmadan önce, idari 

uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlendirilmesi gerekmektedir. 

                                            
13 British Tax System, Central Office of Information, No: 217/87, London, July, 1987, s.1. 
14 Öztoprak, a.g.m., s. 37. 
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Nitekim, vergi anlaşmazlıklarının halli bakımından İngiltere’de geçerli 

olan temel kural, uyuşmazlığın idari aşamada çözüme kavuşturulmasıdır. Bu 

kapsamda, verginin tahsilatı yanında, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında 

da özel bazı hükümler mevcuttur.15 

Vergi uyuşmazlıklarının İngiltere’de çok geniş bir şekilde idari düzeyde 

çözümlenmesine yol açacak bazı nedenler bulunmaktadır. Bunda öncelikle, 

İngiliz vergi sisteminin vergi uyuşmazlık sayısını asgariye indirecek bir yapıda 

olduğunun belirtilmesinde fayda görülmektedir.  

Esasen, vergi idaresinin etkili olması; vergi uyuşmazlıklarının 

çözümündeki temel amacı vergilerin tahsilinin oluşturması; bu kapsamda 

esas amacı vergi almak olan vergi cezalarının, cezayı arka plana atması; 

defter ve belgelerin kayıt altına alınıyor olması; servet beyanıyla servetlerin 

sürekli bir şekilde izlenmesi; İngiliz halkının vergi kanunlarına saygılı olması; 

geniş bir vergi denetim sisteminin varlığı; verginin çok eski bir geçmişe sahip 

bulunması; İç Gelirler Dairesi (The Board of Internal Revenue) kuruluşu 

içerisinde yer alan Vergiler Baş Müfettişliği (Inspector of Taxes) servisinin 

vergi uyuşmazlıklarını çözümlemede geniş yetkilerinin bulunması; iyi 

organize edilmiş bir yeminli muhasipliğin (Chartered Accountant) bulunması 

ve anılan kişilerin gereği gibi görev ifa etmeleri gibi nedenler, İngiltere’de 

vergi uyuşmazlıklarını aşağı düzeyde tutan vergi sisteminin özellikleri 

arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede, vergi uyuşmazlığı daha doğmadan 

bunun önüne geçilmesinin hedeflendiği söylenebilir.  

Bu özelliklerden çoğunun Kıta Avrupa’sı ülkelerinde bulunmaması 

karşısında, kapsam itibariyle İngiltere’deki vergi uyuşmazlıklarının, diğer Kıta 

Avrupa ülkelerine nazaran daha sınırlı olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte, 

uyuşmazlık ortaya çıktığı takdirde, vergi ihtilafları büyük bir oranda uzlaşma 

müessesesiyle çözülmektedir. 

İngiltere’de benimsenen “erken elde edilen vergi, daha geç elde 

edilecek daha fazla vergiden iyidir” ilkesinden hareketle, vergi 

                                            
15 Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982, s. 16-17. 
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uyuşmazlıklarının yargı organlarında çözüme kavuşturulması daha az 

başvurulan bir yöntemi oluşturmaktadır.  

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü bakımından İngiltere’de değişik bir yol 

izlenmektedir. Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde yukarıda da bahsedildiği 

üzere, önce idari düzeyde çözüm yoluna başvurulmakta olup, 

anlaşmazlıkların büyük bir kısmı da bu düzeyde giderilmektedir.16 

Herhangi bir vergi tarhiyatı ile ilgili olarak, mükellefin İç Gelir İdaresi’nin 

yetkilendirdiği kişiye veya denetçilerine başvurmasıyla vergi 

anlaşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesinin başladığı kabul 

edilmektedir. Bu başvuru ise genellikle, idare ile yapılacak uzlaşma ile sona 

ermektedir. Bu aşamada vergi idaresi ise, kesinleşmiş bir vergi cezasını 

kısmen kaldırabildiği gibi, cezanın tamamen kaldırılmasına da karar 

verebilmektedir. Ancak idare nezdinde anlaşmanın sağlanamaması 

durumunda, olay yargı aşamasına taşınmaktadır.17 

Nitekim, idari düzeyde çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklara 

ilişkin ilk itirazlar ve bu kapsamda mükellefle vergi dairesi başkanı arasında 

çözümlenemeyen vergi uyuşmazlıkları hakkında itiraz için Genel Komiserlere 

(General Commissioners) başvurulmaktadır.18 

Bazı vergi uyuşmazlıkları için ise Özel Komiserler (Special 

Commissioners) olarak adlandırılan kuruluşlara başvurulmaktadır. 

Bazı durumlarda da, bazı itirazlar yukarıda bahsedilen kuruluşlar 

yerine, gelir vergisi ile ilgili vergi itirazları için Board of Referees olarak 

adlandırılan hakem heyetlerine veya 1960 Act Tribunals denilen 1960 

Kanunu Mahkemelerine yapılmaktadır.19 

Bazı özel durumlar için ise farklı yollara başvurulmaktadır. Bu 

kapsamda, Arazi Vergisi Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar Arazi Vergisi 

Komiserlerince (Land Tax Comissioners), KDV ile ilgili uyuşmazlıklar KDV 

mahkemelerince, gümrük vergilerine ilişkin uyuşmazlıklar da Arbitrator 
                                            
16 M. Kamil Mutluer, Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Ocak 
2006, s. 354. 
17 TOBB, a.g.e., s. 70. 
18http://www.icaew.com/en/technical/tax/tax-
faculty/~/media/Files/Technical/Tax/Tax%20news/TaxGuides/TAXGUIDE-04-00-Appeals.ashx 
19 Mutluer, a.g.e., s. 354. 
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şeklinde adlandırılan hakemler tarafından çözüme kavuşturulmaktadır.  

Bunların kararlarına karşı ise, yüksek mahkemelere itiraz hakkı tanınmıştır.20 

 İngiltere’de, kendine özgü birtakım özellikleri olan vergi yargı 

organlarını, Genel Komiserler, Özel Komiserler, Mahkemeler (Uzlaşma ve 

Takdir Komisyonları) ve Yüksek Mahkeme, İstinaf Mahkemesi ve Lordlar 

Kamarasından müteşekkil Yüksek Mahkemeler gibi çeşitli kademedeki 

organlar oluşturmaktadır. İngiltere’de bahse konu bu kuruluşların esas olarak 

vergi uyuşmazlıklarının çözümünde daha çok görev üstlenmiş olduğu 

görülmekte olup, aşağıda Genel ve Özel Komiserler ile bu kuruluşların 

kararlarının temyiz edildiği Yüksek Mahkemeler ve İstinaf Mahkemelerine yer 

verilmektedir.  

 

 

 

(1). Genel Komiserler 

 

Genel komiserler, esas olarak gelir vergisi alanında ortaya çıkan vergi 

uyuşmazlıkları bakımından birinci derecede mahkeme görevi görmektedirler. 

Bunun yanında, özel komiserlerin bakmaları gereken davalar haricindeki 

kurumlar vergisi ve sermaye kazançları vergisi ile ilgili davalarda da 

yetkilidirler.21 

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Genel Komiserler, delilleri 

incelemek, tanık dinlemek, tanıklara yemin teklif etmek ve bilirkişi tayin etmek 

gibi yetkilere sahip bulunmaktadırlar. 

Ücret almadan çalışan genel komiserlerin kararlarına karşı da yalnızca 

hukuki yönden yüksek mahkemelere temyizen başvurulması mümkündür.22 

 

 

                                            
20 http://old.tax.org.uk/attach.pl/7211/8502/015-017_TA_0908_Tribunals.pdf. 
21http://www.icaew.com/en/technical/tax/tax-
faculty/~/media/Files/Technical/Tax/Tax%20news/TaxGuides/TAXGUIDE-04-00-Appeals.ashx 
22http://www.icaew.com/en/technical/tax/tax-
faculty/~/media/Files/Technical/Tax/Tax%20news/TaxGuides/TAXGUIDE-04-00-Appeals.ashx 
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(2). Özel Komiserler 

 

 

Özel komiserlerin yetkili olduğu alanlar; gelir vergisi (income tax), 

munzam gelir vergisi (sur tax), kazanç vergisi (profit tax) ve munzam kazanç 

vergisinden (exess profit tax) ibarettir.23 

Bunların yanında, diğer bazı özel yardım vergilerinden kaynaklanan 

vergi uyuşmazlıklarını da inceleme yetkileri bulunmaktadır. Genel komiserler 

gibi özel komiserler de, anılan vergilere ilişkin doğan uyuşmazlıklar 

bakımından başvurulan birinci derece yargı organlarıdır. Genel komiserler 

gibi özel komiserler de, vergi alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, 

mahkeme görevi görmektedirler. 

Özel komiserler, yüksek devlet memurları arasından vergi hukuku 

alanında uzmanlaşmış kişilerden ve Hazine tarafından seçilerek 

atanmaktadır. Özel komiserlerin bu atamalarının Parlamento’nun onayından 

geçmesi gerekmektedir. Bu kişiler süresiz olarak görev yapabilmektedirler. 

Genel komiserlerden farklı olarak, özel komiser olarak tayin edilenler, 

gördükleri hizmetin karşılığı olarak ücret almaktadırlar. Özel komiserlerin 

ücretleri, Kamu Hizmeti Bakanı tarafından belirlenmektedir. 

Temelde özel komiserler Londra’da görev yapmaktadır. Bununla 

birlikte, davalara yerinde bakmak amacıyla diğer bazı büyük kentlere de 

gittiklerine rastlanmaktadır. Özel komiserler bu kapsamda, gezginci yargı 

organı olarak görülmektedir.24 

Genel komiserler gibi özel komiserler de tanık dinleme, bilirkişi atama 

ve yemin teklif etme gibi yetkilerle donatılmıştır. İkisinin kararlarına karşı da 

sadece hukuki yönden yüksek yargı organlarına başvurulma imkanı 

getirilmiştir. 

 

 

 

                                            
23 http://www.justice.gov.uk/ 
24 http://www.justice.gov.uk/ 
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(3). Hakem Kurulları 

 

Hakem kurullarının görevlerini, munzam gelir vergisi bakımından aile 

şirketlerinin dağıtılmayan karlarını tespit etmek ve bu alanda ortaya çıkan 

uyuşmazlıkları çözümlemek olarak belirtmek mümkündür.  

Hakem kurulu üyeleri de, Hazine tarafından seçilmektedir. Bu kişilerin 

büyük bir çoğunluğu, mali müşavir, serbest hesap uzmanı, fabrikatör, 

mühendis, avukat gibi meslek sahipleri arasından uzmanlardan seçilerek 

atanmaktadırlar.25 

Hakem kurulu üyeleri de gördükleri hizmet karşılığında ücret 

almamaktadırlar. Hakem kurullarının kararları oybirliğiyle veya çoğunlukla 

alınmaktadır. Bu kuralların kararlarına karşı da genel ve özel komiserler de 

olduğu gibi, yalnızca hukuki yönden yüksek yargı organlarına başvurulması 

mümkündür.  

 

 

(4). Mahkemeler 

 

Bir nevi özel menkul kıymet mahkemeleri niteliğinde olan 

mahkemelerin görevleri, vergi avantajı elde edilen tahvil işlemleriyle ilgili 

mükelleflere Gelirler İdaresi Komiserleri tarafından gönderilen vergi tahsilat 

ihbarnameleriyle ilgili meydana gelen uyuşmazlıkları çözümlemektir. Bu 

çerçevede, mahkemeler de bir vergi yargısı organı kabul edilmektedir.26 

 

 

(5). Yüksek Mahkemeler  

 

İngiltere’de vergi uyuşmazlıklarının çözümü adli yargı organlarında 

gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, genel veya özel komiserlerin kararları, adli 

yargı mahkemesi olan yüksek mahkemelere götürülmektedir.  

                                            
25 http://www.justice.gov.uk/ 
26 http://www.justice.gov.uk/ 
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Vergi yargısının ikinci derecesini de yüksek mahkemeler ve istinaf 

mahkemeleri olarak kendi içinde ikiye ayrılan yüksek adli mahkemeler 

oluşturmaktadır.  

Yüksek mahkemenin kararlarına karşı sadece hukuki açıdan İstinaf 

Mahkemelerine itirazen başvurulabildiğinden, bu mahkemeler daha yüksek 

kademeyi oluşturan yargı organlarıdır.  

Nitekim, her iki mahkeme de halk ve uygulayıcılar arasında yüksek 

mahkeme olarak adlandırılmakla birlikte, istinaf mahkemeleri, High Courts 

şeklinde ifade edilen yüksek mahkemelerin üzerinde birer yargı kuruluşu 

olması nedeniyle, yüksek mahkemelerin kararları, en son olarak istinaf 

mahkemelerine götürülmektedir. 

İngiltere’de, vergi alanında uyuşmazlıkların çıkmasını önleyecek 

nitelikli bir vergi sistemi bulunduğundan, bunun doğal bir sonucu olarak, 

yüksek dereceli mahkemelere yansıyan dava sayısı da az olmaktadır. 

Başvurulduğu takdirde ise, yargı aşamasında vergi uyuşmazlıkları, hızlı bir 

şekilde incelenip karara bağlanmaktadır.  

İstinaf mahkemeleri, genellikle son yargı mercii olarak görev ifa 

etmektedir. Nitekim, istinaf mahkemelerinin, verdikleri kararların kesin 

olduğunu açıkladığı durumlarda, uyuşmazlığın tarafları, Lordlar Kamarasına 

başvurma imkanını kaybetmektedirler. Ancak, bu mahkeme kararları kesin 

olmadığı takdirde, istinaf mahkemelerinin kararlarına hukuki açıdan itiraz 

edilebilmektedir. Bu kararların, Lordlar Kamarasında incelenmesiyle, 

uyuşmazlık bir çözüme kavuşturulmaktadır. Öte yandan, vergi dairesi veya 

mükellefler, masrafta bulunmamak amacıyla da Lordlar Kamarası’na 

başvurmaktan kaçınmaktadırlar.  

Lordlar Kamarası’nda, mali davalara bakmak amacıyla, “appealite 

judicature committee” olarak adlandırılan iki komisyon kurulmuştur.27 Lordlar 

Kamarası adına, kurulan bu komisyonlar vergi uyuşmazlıklarını inceleyerek 

karara bağladıklarından, bir tür yargı organı işlevi görmektedir. Dolayısıyla, 

                                            
27 http://www.lawcom.govt.nz/project/review-judicature-act-1908 
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temelde bir yasama organı olan Lordlar Kamerası, bazen bu görevine ek 

olarak uyuşmazlıklara en üst aşamada bakmaktadırlar. 

 

 

 

2. Fransa  

 

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurucu üyelerinden biri olan 

Fransa’da vergiler, devlet vergileri ve mahalli idareler vergileri olmak üzere, 

iki otorite tarafından toplanmaktadır. Dolaylı vergilerin büyük bir paya sahip 

olduğu Fransız vergi sisteminde, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve servet 

vergilerinin payı daha düşüktür.  

Fransız Anayasası’nın 37. ve 38. maddeleri ile vergilendirme yetkisi, 

parlamento, devlet ve sınırlı bir şekilde mahalli idarelere ait bulunmaktadır. 

 

 

 

a. Fransa’da Vergi Yargısı  

 

İdari yargının öncüsü olan ve adli yargının yanında etkili bir idari yargı 

sistemine sahip olan Fransa’da da diğer ülkelerde olduğu gibi, vergi 

uyuşmazlıklarının yargı organlarına intikal ettirilmeden önce, idari aşamada 

çözümlenmesi yoluna gidilmektedir. İngiltere örneğinde olduğu gibi, 

Fransa’da da, vergi uyuşmazlıklarının yargı kuruluşlarına götürülmesinden 

önce, idari düzeyde uyuşmazlığın giderilmesine çalışılması, hukuki bir 

zorunluluk teşkil etmekte, bu çerçevede, vergi uyuşmazlıklarının çözümü 

bakımından idari yargının iş yükü hafiflemiş bulunmaktadır.28 

                                            
28 Mutluer, a.g.e., s. 356. 
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Vergi uyuşmazlıklarının temel olarak idari yargı sistemi içinde 

çözümlenmesine karşılık, bazı vergilerden doğan uyuşmazlıklar Fransa’da 

adli yargı görev alanına girmektedir. 

Vergi mükellefleri Fransa’da, uyuşmazlık konusu işlemin tebliğinden 

itibaren iki ay içinde idari aşamada çözüm yoluna başvurmak zorundadır.  

Fransa’da vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümünde, 

düzeltme (redressement), vergi ve cezada indirim (modération), pişmanlık 

(repentir) ve uzlaşma (transaction) gibi yollara başvurulduğu görülmektedir.  

Bu kapsamda, vergi incelemesi sonucunda, vergi yükümlülerine 

herhangi bir vergi veya cezanın tarh edilmesi durumunda, yükümlü öncelikle 

vergi idaresine başvurmak zorundadır. Vergi uyuşmazlığının idari aşamada 

çözümlenmesi zor olduğundan, yargı organlarında çözümde başarı 

sağlanmaktadır. Bunlar arasında başvurulan en etkin yol ise uzlaşmadır. 

Nitekim, vergi dairesinin düzeltme başvurusunu cevaplama süresinin 

altı ay gibi uzun bir zamanda gerçekleştirebilmesi karşısında, mükellefe de iki 

yıl içinde yargı yoluna başvurabilme hakkı tanınmıştır.29 

Vergi uyuşmazlığının yargıya taşınması, yükümlüye tarh edilen vergi 

veya ceza için, idareye muhatap başvuru dilekçesinin idare tarafından 

reddedilmesiyle başlamaktadır. Vergi idaresi tarafından altı ay içinde cevap 

verilmemesi veya mükellef tarafından verilen cevabın yeterli bulunmaması 

durumunda, mükelleflere iki ay içerisinde yetkili mahkemeye başvurma 

imkanı tanınmıştır.30 

Mükellefler tarafından şahsen veya bir avukat aracılığıyla açılabilen 

davalarda, mükelleflerin veya vergi idaresinin talebi üzerine veya mahkeme 

tarafından gerekli görüldüğü durumlarda bilirkişi tayin edilmesi mümkündür. 

Yukarıda da değinildiği üzere Fransa’da, vergi hukukunun idare 

hukukunun bir alt dalı olarak kabul görmesine karşılık, bazı ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların çözümünde adli yargının da yetkili kılındığına 

rastlanmaktadır.  

                                            
29 Kızılot, a.g.e., s. 78. 
30http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1006/fichedescriptive_1006.pdf 
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Nitekim, dolaylı vergilere ilişkin uyuşmazlıklar ile harçlar ve gümrük 

vergisine ilişkin uyuşmazlıkların adli yargı organında çözümlenmesi 

öngörülmüştür. Buna karşılık, dolaysız vergilerin uygulanmasından doğan 

vergi uyuşmazlıkları ve dolaylı vergilerden olan muamele vergileri, birinci 

derecede İdare Mahkemelerinde ikinci derecede de Danıştay’da olmak 

üzere, idari yargı alanının görevi altında çözümlenmektedir.  

İdari yargı düzeninin ilk olarak uygulanmaya başladığı ve bizim de idari 

yargımızın esinlenildiği Fransa’da 1799 yılında kurulan Danıştay’dan ve 1953 

yılında kurulan idare mahkemelerinden sonra 31.12.1987 tarihinde idari 

istinaf mahkemeleri kurulmuştur. Bu tarihten sonra, üç düzeyde örgütlenmiş 

bir yargı düzeni oluşturulmuştur.  

Bunlar; idare mahkemeleri (Les Tribunaux Administratifs), idari istinaf 

mahkemeleri (Les Cours Administratives) ve Danıştay (Conseil d’Etat)’dır. 

Fransız Danıştay’ı da en üst düzey idari yargı merci durumunda olup, 

istinaf ve temyiz mahkemesi görevini yürütmekteyken, istinaf mahkemelerinin 

kurulmasıyla istinaf yetkisi kısıtlamalara uğramıştır.31 Bu kapsamda, idari 

mahkemeler ve İdari İstinaf Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri ile 

yargılama usullerini düzenleyen Kanun’a göre, idare mahkemeleri birinci 

derece mahkemelerdir.  

Danıştay’a istinaf hakimliği niteliği ile verilmiş yetkiler saklı kalmak 

üzere, İdari İstinaf Mahkemeleri, birinci derece idare mahkemeleri tarafından 

verilmiş olan kararlara yönelik istinaf istemlerine bakmaktadırlar.  

Ayrıca, idare mahkemelerinin ve İdari İstinaf Mahkemelerinin istişari 

görevleri de bulunmaktadır.  

İdari yargıdan birinin danışmanlık, diğerinin de idari uyuşmazlıkları 

çözümlemekle görevli olduğu ve iki ayrı yargı düzeni bulunan Fransız sistemi, 

İtalya, Belçika ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinde de 

uygulanmaktadır. Buna karşılık, Almanya ve Avusturya’da da iki ayrı yargı 

düzeni bulunmakla birlikte, idari yargıya danışmanlık yetkisi verilmemiştir.  

 

                                            
31 http://www.conseil-etat.fr/ 
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b. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Yargı İçinde Çözümlenmesi 

 

Fransa’da dolaylı vergilerle muamele vergisinden doğan uyuşmazlıklar 

idari yargıda çözümlenmektedir. Mükellefler, vergi dairelerine başvurdukları 

halde uyuşmazlıklarını bir çözüme kavuşturamadıkları takdirde, İdare 

Mahkemelerine başvurabilirler. 

 

 

i. İdare Mahkemeleri 

 

Kuruluşu 1800 yılına dayanan Fransız İdare Mahkemeleri alanında, o 

tarihten itibaren birçok değişikliğe gidilmiş ve mahkemelerin statü ve 

organizasyonlarında da değişiklikler yapılmıştır.32 

Bölge esasına göre kurulmuş olan idare mahkemeleri bir başkan ve 

dört üyeden oluşmakta ve kurul halinde çalışmaktadır. Bu yargı kuruluşunda 

görev alan kişiler, hakim statüsünde bulunmaktadırlar. Başkanın idari ve adli 

olmak üzere iki görevi bulunmaktadır.33 

Mükelleflere yapılan vergi tarhiyatlarına ilişkin, ilk olarak idari 

kuruluşlara başvurarak bir çözüm arayan mükellefler, bu yolla 

uyuşmazlıklarını çözümleyemedikleri takdirde, kanuni süre içinde idare 

mahkemelerine başvurmaktadırlar. 

İdare Mahkemelerinde dava açma süresi iki ay olup, kural olarak 

davanın açılması yürütmeyi durdurmamaktadır. Yürütmenin durdurulması 

için, dava açılırken bu yönde bir talepte bulunulmalı ve mahkemenin bu isteği 

kabul etmiş olması gerekmektedir.  

Dava sırasında idare mahkemesi, bilirkişi tayin edebilmekte ve davayı 

derinleştirebilmektedir. Genellikle, gelir vergisinden doğan uyuşmazlıklarda, 

duruşmalar kapalı yürütülmektedir.  

                                            
32 Mutluer, a.g.e., s. 357. 
33 http://www.conseil-etat.fr/fr/tribunaux-et-cours/ 
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Mahkeme kararını kabul etmeyen taraflar, idari istinaf mahkemelerine 

veya Danıştay’a kararın türüne göre davalarını götürebilmektedirler.34 

İdare mahkemesinin verdiği kararları kabul etmeyen tarafların, bu 

kararlara karşı Danıştay’da dava açabilmeleri mümkündür. Uyuşmazlığın 

hukuki ve maddi yönden incelendiği idare mahkemeleri kararlarına karşı, 

Danıştay’da açılacak davalarda uyuşmazlığın sadece hukuka aykırı olduğu 

iddia edilebilir.  

 

 

ii. İdari İstinaf Mahkemeleri 

 

Çok uzun bir geçmişe sahip olan idare mahkemelerinin aksine, istinaf 

mahkemeleri yeni sayılmaktadır. 1989 yılında faaliyete geçen İdari İstinaf 

Mahkemeleri, idare mahkemelerinden çıkan her davanın Danıştay’a 

götürülmesini engellemek, başka bir deyişle, Danıştay’da bakılması gereken 

dava sayısını azaltarak davaların çözüme ulaşmasını hızlandırmak amacıyla 

idare mahkemeleri ile Danıştay arasında bir görev ifa etmek üzere 

kurulmuşlardır.35 

Küçük tutardaki vergi uyuşmazlıklarına ilişkin idare mahkemelerinin 

kararları, itirazen idari istinaf mahkemelerine götürülmekte ve istinaf 

mahkemelerinin kararları Danıştay’da temyiz edilememektedir. 

Fransız idare hukukunda istinaf, ilk derece mahkemesinden çıkan 

kararların daha üst bir mahkeme tarafından denetlenmesini sağlayan bir 

yargı yoludur. Bu sayede, davaya ilişkin yeni bir inceleme neticesinde, yanlış 

hükmedilen bir kararın iptali veya bu karara ilişkin hataların düzeltilmesi 

sağlanmaya çalışılmaktadır.36 

Hakim huzurunda gerçekleşen usulle ilgili olan istinaf başvurusu, 

idareyle vatandaşları karşı karşıya getiren uyuşmazlıkları uzlaşma şeklinde 

                                            
34 http://www.conseil-etat.fr/fr/tribunaux-et-cours/ 
35 http://www.conseil-etat.fr/fr/cours-administratives-dappel/ 
36 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, İdari Yargıda İstinaf Semineri, Antalya, Mayıs, 2009, 
s. 92. 
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çözümleyerek diğer idari usullerden farklı bir yapıyı haiz bulunmaktadır. 

Ayrıca, Danıştay’ın temyizen incelediği kararlar, bir karar hakkında verilen bir 

karardan öteye gidememekte, bu çerçevede davaya ilişkin olayları yeniden 

değerlendirmemektedir.  

Yukarıda da değinildiği üzere, Fransa’da bulunan iki yargı organı 

ayrımı, 1789 devrimine dayanmaktadır. Bu çerçevede, uzlaşmacı olanlar, 16 

ve 24 Ağustos 1790 kararları ve 2 Eylül 1795 kararnamesi ile mahkemeler 

karşısında idarenin bağımsız olması gerekliliğini savunmaktadırlar. Buna 

karşılık devrimciler, hakimlerin, yürütmenin iradesine engel olmasını önlemek 

istemektedirler.  

“İdareyi yargılamak aslında tekrar yönetmektir” anlayışıyla, idari 

faaliyetlerin genel menfaatler doğrultusunda yürütülmesi, idarenin ve 

yürütmenin yetkisinde olup, hukuk devleti ilkesi uyarınca da idari hakimin 

yetkisinde bulunmaktadır.37 

 

 

iii. Danıştay 

 

İdari yargının en üstünde bir yargı kuruluşu olan son kademe idare 

mahkemesi olan Danıştay’ın kuruluşu, iki yüzyılı aşkın bir süre öncesine 

dayanmaktadır.  

Fransız Danıştay teşkilatı ile ilgili 24.05.1872 tarihli Kanun ve 

13.12.1889 tarihli Cadot Kararı uyarınca, hakimler bağımsızdır. Zira, otonom 

karar verme yetkisi olan bir teşkilatın bulunduğu yerde, bir uyuşmazlığın 

meydana gelmesi mümkün olup, bu durumda Danıştay’a doğrudan başvuru 

yapılabilmektedir.38 Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

özellikle adil yargılanma hakkına ilişkin 6. ve etkili başvuru hakkına ilişkin 13. 

maddelerine de Fransa’nın özel bir önem gösterdiği bilinmektedir.  

                                            
37http://books.google.com.tr/books?id=aD4KAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=lower+canada+
reports&hl=tr&sa=X&ei=eJYuT5LfGOKj0QWKiOStCA&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=lo
wer%20canada%20reports&f=false. 
38 http://www.legifrance.gouv.fr/. 
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Fransız devriminden sonra, devlet, genel menfaatleri korumaktan 

sorumlu olup, özel menfaatler tarafından devlet işlerinin engellenmesi 

mümkün bulunmamaktadır. Bu kapsamda, idari hakimin görevi, birbirine ters 

düşen kişisel ve toplu menfaatler arasında bir denge sağlamak olup, anılan 

görev, demokrasinin temelinde var olan güçler ayrılığı ilkesiyle uyum 

içindedir.  

Montesquieu’ya göre, hakimlerin “yasanın sözcüsü” durumunda 

olduklarından bahisle, yargı organı bir şekilde ikincil bir yetkiyi 

kullanmaktadır.39  

 İdari yargı oluşumunun Fransa’ya özgü olmaması durumu,  

Danıştay’ın 2008 senesi için hazırladığı resmi raporda da, “Avrupa Birliği’nin 

27 üye ülkesinden 15’i medeni, ticaret ve ceza hukukundan bütünüyle farklı 

bir idare mahkemesi kurmuş olup, diğer üye ülkelerin de birçoğu, benzeri 

olmayan bir yargılama düzeninde idari davalara ilişkin uzman mahkemeler 

ve/veya Yüce Divanlarında idari konularla ilgili daire kurdular.” şeklinde 

belirtilmiştir. 40 

Bir uyuşmazlığı çözümlemede yetkili yargı organı konusunda karar 

verilememesi durumunda, hakimin davaya bakmaktan imtina etmesini 

önlemek amacıyla, Danıştay ile Yargıtay’ın eşit ağırlığı ile oluşturulan 

Uyuşmazlık Mahkemesi, yetkilendirme kararı alacaktır.41 

Bir Yüksek Mahkeme veya otonom bir yargı organı niteliğinde olmayan 

Uyuşmazlık Mahkemesi, bazı önemli kararları ve özelikle Devletin 

sorumluluğu ile ilgili olan kararlar, Mahkemenin görüşünü etkileyen sonuçlar 

doğurmaktadır.42 

Fransız Danıştayı’nın 2008 yılı resmi raporuna göre, 2007 senesinde 

Danıştay tarafından görülen uyuşmazlık dosyalarının sayısı, 2007 senesine 

göre %6,27 oranında bir düşüş göstermiş, ancak idare mahkemelerinde %2 

oranında, idari istinaf mahkemelerinde ise %26 oranında artış göstermiştir. 

                                            
39http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1950-07-03-04/AUHF-1950-07-03-04-
Pamchaud.pdf. 
40 http://www.conseil-etat.fr/node.php?q=Rapport+public+2008&naturalsearchsubmit=. 
41 http://www.courdecassation.fr/. 
42 http://www.conseil-constitutionnel.fr/. 
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2007 senesi için ortalama yargılama süreleri, Danıştay’da (9.627 dosya) 11 

ay, idare mahkemelerinde (175.000 dosya) 1 yıl, 2 ay ve 5 gün ve idari istinaf 

mahkemelerinde 1 yıl, 1 ay ve 3 gün olarak belirlenmiştir. Danıştay’ın, istinaf 

mahkemelerinin ve idare mahkemelerinin iç teşkilatını şekillendiren bu sonuç, 

genel yetki dağılımının anılan üç yargılama organı arasında yapıldığını 

göstermektedir.  

Fransa’da davalara göre yetkili mahkemeler, aşağıdaki tabloda 

sunulmaktadır: 

 

Anlaşmazlık Türleri               Birinci Yetkili         Temyiz            Yargıtay 

                               Olağan Anlaşmazlıklar 

Diğer kısımlardaki sayılanlar        TA                   CAA              Danıştay 

haricindeki davalar 

Belediye ve Kanton seçimleri       TA                   Temyiz ile Danıştay  

Sınırdışı etmeye ilişkin davalar   TA                    CAA              Danıştay 

Yasallığın değerlendirilmesine   TA                      Temyiz ile Danıştay 

yönelik davalar 

 

Aşağıda sayılanlara karşı  

açılan iptal davaları 

- Kararnameler 

- Bakanların yasal belgeleri 

- Milli yetkileri ve eşit sorumlulukları             İlk ve son yetkili olarak  

 olan kuruluşların kararları                                    Danıştay 

- Uygulama alanı tek bir idari  

Mahkemenin yetkisini aşan belgeler 

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile tayin 

edilen memurların kariyerlerine ilişkin  

davalar 

Bölge ve Avrupa seçimlerine                      İlk ve son yetkili olarak  

ilişkin davalar                                                        Danıştay 

- Yurtdışında meydana gelen davalar 
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Özel Anlaşmazlıklar 

- Mali Mahkemeler 

(Sayıştay, Sayıştay bölge daireleri) 

- Profesyonel Odalar                  Özel J.A.         Özel J.A.       Danıştay 

- Sosyal Yardım Mahkemeleri 

- Para yardımlarına ilişkin davalar 

 

(TA=İdari Mahkemeler, CAA=İdari İstinaf Mahkemeleri, Özel J.A.=Özel İdari 

Mahkemeler)43 

 

1987’de gerçekleşen reformlardan sonra, Danıştay işlemlerinin %2’si 

istinaf başvurularından oluşmaktadır. Bahse konu başvurular, belediye ve 

kanton seçimleri ya da yasallığın değerlendirilmesine ilişkin davalarla ilgili 

bulunmaktadır.  

Günümüzde ise, Danıştay kararlarının yaklaşık %75’i, idari istinaf 

mahkemeleri veya özel idare mahkemeleri tarafından alınan kararlara karşı 

sunulan temyiz başvurularından oluşmaktadır. 

Danıştay’ın ilk ve son derece yargılama mercii olarak verdiği kararlar 

ise, özellikle kararnameler, Bakanların yönetmeliklere ilişkin belgeleri, Milli 

yetkilere sahip olunan eşit oranda sorumlulukları olan kuruluşların kararları, 

Bölge Kurulları ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin uyuşmazlıklarla 

ilgili olan Danıştay faaliyetlerinin %23’ünü oluşturmaktadır.44 

İdari yargının en üstünde yer alan Danıştay, Fransız Anayasası 

uyarınca kurulmuştur. İdari uyuşmazlıklarla ilgili Danıştay’ın verdiği kararlar 

nihai ve kesindir.  

Fransa’da Danıştay, bazı idari ve yargı görevi ifa etmekle yükümlü bir 

kuruluş olup, üstlendiği idari ve yargı görevlerini daireler şeklinde yerine 

getirmektedir. Bir başkan, üyeler, üye yardımcıları ve yeteri kadar raportörün 

bulunduğu her dairenin ayrı karar verme yetkisi bulunmaktadır. İdari ve dava 

                                            
43 http://www.conseil-etat.fr/ce/missio/index_mi_ju02.shtml. 
44 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, s. 98. 
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daireleri dışında da bazı kurulların bulunduğu Fransız Danıştayı’nın bu 

kuruluşlarına da kanun ile bazı görevlerin verildiği görülmektedir. 

İdari ve vergi uyuşmazlıklarında ilk derece yargı organı olan idare 

mahkemelerine başvurma ve yargılama usulleri ile Danıştay’a başvurma ve 

yargılama usulleri benzerlik göstermekle birlikte, Danıştay kararlarının nihai 

nitelikte olması nedeniyle, idare mahkemelerine oranla Danıştay, daha geniş 

bir yetkiye sahip bulunmaktadır. 

İdare mahkemelerinin ve idari istinaf mahkemelerinin yetkisinde 

bulunmayan kararlara karşı Danıştay’da, mükelleflere başvuruda bulunma 

hakkı tanınmıştır. Bununla birlikte, idari istinaf mahkemelerinin kararlarına 

karşı Danıştay’a temyizen başvurma imkanı bulunmamaktadır.  

Anayasa Konseyi’nin 21.02.1992 tarih ve 92305 DC, 19.06.2001 tarih 

ve 2001445 DC sayılı ve 20.02.2003 tarih ve 2003466 DC sayılı kararları 

uyarınca, 10 alt birimi bulunan dava biriminden üç tanesi, vergi davalarına 

bakmakta ve davaların önemine göre, bir birime, birlikte çalışan iki alt birime, 

dava birimine veya Dava Kuruluna başvurulabilmektedir.  

İl kurullarının yerine geçmek ve Danıştay’ın iş yükünü hafifletmek 

amacıyla 1953 yılında kurulan idare mahkemelerinde görevli idari hakimler, 

birinci derecede yetkili genel hukuk hakimidir.  

İdari Mahkemeler ve İdari İstinaf Mahkemelerinde görevli hakimler ise, 

Danıştay üyelerinden farklıdır. Zira bunlar, Cumhuriyet Yasaları tarafından 

kabul edilen temel kural olan idari yargı bağımsızlığı ilkesinden45 hareketle, 

13.07.1983 tarihli Kanun’da belirtildiği şekilde, kamu hizmeti genel statüsüne 

sahiptirler. Buna karşılık, azledilememe ilkesinden yararlanmakta ve hakim 

savcı görevlerini yerine getirmektedirler.  

01.01.1989 tarihinde değiştirilmiş olan 31.12.1987 tarihli Kanun ile 

kurulan idari istinaf mahkemeleri, eskiden Danıştay’ın gördüğü istinaf 

yetkilerinin çoğunu yerine getirmektedirler. 250 üyenin yer aldığı idari istinaf 

mahkemeleri, başkan görevlerini yerine getiren bir Danıştay üyesi, idare ve 

                                            
45http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=200
90607. 
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istinaf mahkemelerinin üyeleri, baş kalem ve diğer kalemlerden 

oluşmaktadır.46  

Ayrıca, Fransız idari yargısında, kararlarına karşı Danıştay’a 

başvurulabilecek, Merkezi Sosyal Yardım Komisyonu, Sayıştay’ın bölge 

dairelerinin kararları hakkında Sayıştay, disiplin alanında Milli Yüksek 

Öğretim ve Araştırma Kurulu gibi uzmanlaşmış istinaf mahkemeleri 

bulunmaktadır.  

İstinaf başvurusunun iki işlevi olduğu söylenebilir. Bunlar, kanuna 

harici uygunluk denilen, şekil veya usul hatalarına neden olan yargı 

kararlarının iptali ve kanuna dahili uygunluk olarak tanımlanan, uygulanabilir 

hukuk kurallarınca oluşturulan bir çözümün uyuşmazlığa uygulanmamış 

olduğu bir kararın iptali olarak ifade edilebilmektedir.  

Fransız idari yargısında yargılamalarda başvuru yollarını bildirme 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kararın bildirilmesinin süresi 

kısaltılmış ise, başka bir deyişle 2 aydan daha az bir süre kalmışsa, bildirim 

zorunlu bulunmaktadır.  

İstinafa tabi olmuş yargılamanın taraflarına dava açma yetkisi tanınmış 

olup, yerel ve kanton idare seçimleri, kamu görevlileri, bunlarla ilgili eylemler, 

büyük karayollarındaki cezalar haricinde, avukat bulundurma zorunluluğu 

yoktur.  

Fransız idari yargısında, davayı açan esas başvuru sahibinin dışında, 

birinci derecede yetkili mahkemede taraf olan kişi tarafından oluşturulan 

istinaf şeklinde tanımlanabilecek “karşı istinaf” sistemi de kabul edilmiştir. 

Esas istinafın uyuşmazlığı ile aynı uyuşmazlığa dayalı olma, esas istinafın 

kabul edilebilirliğine bağlı kabul edilebilirlik ve esas istinaftan sonra 

oluşturulma gibi unsurları bulunan karşı istinaf, seçim uyuşmazlıkları, disiplin 

yargılamaları ve büyük karayolları cezaları durumunda kabul 

edilmemektedir.47 

                                            
46 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, s. 100-101. 
47 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, s. 105. 
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Bununla birlikte, mahkemeye başvuranın davadan vazgeçmesi, 

geciktirici işlemlerin yapılmasını önlemek amacıyla, davalının oluşturduğu 

karşı istinafın kabul edilirliğini etkilememektedir.48 

Birinci derecede yetkili mahkemede taraf olan kişiye karşı açılarak, 

karşı istinaftan kaynaklanan ve istinaf süreleri içinde sunulan istinaf, 

başkasına yönlendirilen istinaf olarak tanımlanabilmektedir. Amacı, başvuru 

sahibi ve mahkemeye çağrılan arasında gerçekleşen istinaf yargılaması 

tarafından dolaylı olarak bozulabilecek hukuki durumun sonucunda bir tarafın 

haklarını korumak olan başkasına yönlendirilen istinafta en az üç taraf 

varsayılmakta, esas istinaf veya karşı bir istinaf oluşturmada çıkarı olmayan 

taraflara açık olmakta ve esas istinafın uyuşmazlığı ile aynı uyuşmazlığa 

dayalı olma şartı aranmaktadır.49 

İdari Yargı Kanunu’nun 111. maddesi uyarınca, yüksek idari yargı 

organı olan Danıştay, bazı davalarda kendi kararları için son yetkili mercii 

olarak, hatta, ilk ve son derece yargılama mercii olarak davaları karara 

bağlamaktadır. Anılan durum özellikle, yasallığı değerlendirmeye ilişkin 

başvurular veya yürütmenin düzenlediği belgelerdeki yetki aşımı bakımından 

açılan itiraz davalarında görülmektedir.  

Danıştay, danışma ve uyuşmazlık gibi işlevlerin yerine getirilmesinde, 

2008 Danıştay Kamu Raporu uyarınca, vatandaşların haklarını en iyi şekilde 

koruyarak idari kovuşturmanın etkisi ve genel menfaatin korunmasıyla 

ilgilenmektedir. Yüksek idare mahkemesi olarak, kamu gücü ayrıcalıkları ve 

vatandaşların hakları arasında denge kurmaya çalışan Danıştay, idarenin 

hukuka bağlılığını kuvvetlendirmek suretiyle, vatandaşların korunmasını 

sağlamaktadır.  

Danıştay’ın istinaf davalarına bakma yükümlülüğünü kaldırması 

gerekçesiyle, idari istinaf mahkemelerinin kuruluşu, bu amaca hizmet 

etmektedir. Mahkemeler ve istinaf mahkemesi arasındaki içtihat tutarlılığı 

                                            
48 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, s. 105. 
49 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, s. 105. 
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konusunda çalışmalar yürüten Danıştay, uzlaşmayı kontrol altında tutarak, 

Avrupa Birliği hukukunun ve AİHS’nin uygulanmasını sağlamaktadır.50 

Öte yandan, 23.06.2008 yılında Fransa’da gerçekleştirilen anayasa 

değişikliğiyle, Danıştay, kanunların anayasaya uygunluğunun kontrol edilmesi 

sürecine dahil edilmiş bulunmaktadır.51 

Fransa’da Danıştay üyeleri, çift aidiyet ilkesine tabi bulunmaktadır. Bu 

şekilde, hem davalara bakmakta hem de idari faaliyetleri yerine 

getirmektedirler. Bununla birlikte, Danıştay üyeleri, idari birimde verdikleri 

tavsiye niteliğindeki yönetmeliksel belgelere ilişkin davalara 

bakamamaktadırlar. 

Bilindiği üzere, Türk idari yargı sistemi kurulurken, Fransız sistemi 

model olarak alınmıştır. Öte yandan, idari teşkilat yapılanmamızda da 

Fransa’nın etkisi büyüktür.  

1953 yılına kadar Fransa’da da Danıştay, ilk ve son derece 

mahkemesi olarak görev yapmıştır. İlk derece idare mahkemelerinin 1953’de 

kurulmasıyla, iki dereceli sisteme geçilmiştir. 1987 yılında gerçekleştirilen 

reformla, idari yargı alanında istinaf mahkemeleri kurularak idari yargılamanın 

daha etkin bir hal alması sağlanmaya çalışılmıştır. 

10 dairesi bulunan Fransız Danıştayı, yıllık olarak onbin ile onbirbin 

arası davaya bakmaktadır. Buna karşılık, bizim Danıştay’ımızın bir dairesinin 

baktığı dava sayısının bile anılan sayıların üzerinde olması, ülkemizdeki 

Danıştay’ın çalışma şartlarının ne kadar ağır olduğunun somut bir göstergesi 

niteliğindedir. 

 

 

c. Adli Yargı  

 

Toplu muamele vergisi, yayılı muamele vergisi ve katma değer vergisi 

gibi muamele vergileri dışında kalan dolaylı vergilerle, harçlara ve damga 

                                            
50 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, s. 106. 
51 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, s. 106. 
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resmine ilişkin uyuşmazlıklarda, adli yargı organı görevli kılınmıştır. Gümrük 

vergisi bakımından yetkili mahkeme sulh mahkemeleri olup, bunların dışında 

kalan uyuşmazlıklarda asliye mahkemeleri görevli bulunmaktadır. Adli yargı 

alanında son aşama Fransa’da da Yargıtay (Cour de Cassation)’dır. 

Mali nitelikte olan uyuşmazlıkların çözümünde, ilk derece mahkemeleri 

yetkilidir. Adli yargı alanındaki vergi davalarına, hukuk mahkemelerinde 

bakılmaktadır. Hukuk mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı Temyiz 

Mahkemelerinde doğrudan doğruya temyiz yoluna gidilebilmektedir.  

Fransız vergi sisteminde de yer alan vergilerden doğan ve kamu 

cezasını gerektiren vergi uyuşmazlıklarına da adli yargı organlarınca 

bakılmakta olup, anılan yargı kuruluşları ceza mahkemeleri (Le Tribunal 

Correctionnel), istinaf mahkemeleri (Cour d’Appeal) ve Temyiz 

Mahkemesi(Cour de Cassation)’dir. 

Bu kapsamda, kaçakçılık gibi fiillerden kaynaklanan ve özgürlüğü 

kısıtlayıcı cezaları gerektiren davalar da ceza mahkemelerinde karara 

bağlanmaktadır. Ceza mahkemelerinin verdikleri kararlar, sırasıyla istinaf ve 

temyiz mahkemelerine götürülebilmektedir.52 

Fransa’da vergi yargısının oldukça köklü içtihatlarının olmasına 

karşılık, uyuşmazlık süresinin 4 ile 6 yıl gibi uzun bir süreci kapsamasından 

dolayı eleştirilere maruz kalmıştır.53  

Bununla birlikte, vergi kaçakçılığının önlenmesinde, vergi yargısının 

öneminin göz önünde tutulması gerekmektedir. Nitekim kanunlar 

çerçevesinde vergi kaçıranların, bağımsız yargı organlarınca 

cezalandırılması sonucunda, vergi kaçakçılığının büyük ölçüde önüne 

geçilmiş olacaktır. 

 

 

 

 

                                            
52 Nail İnel, Türk Vergi Yargı Sistemi, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, No: 1979-208, 1979, 
Ankara, s.19-20. 
53 Kemal Kılıçdaroğlu, “Fransa’da Vergi Denetimi ve Vergi Kaçakçılığı”, Vergi Dünyası, Sayı 12, 
Ağustos, 1982, s. 28. 
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3. Almanya  

 

Her vergi sisteminin tarihsel bir gelişim sonucunda ortaya çıktığı 

gerçeğinden hareketle, vergi sistemleri de uygulandıkları ülkelerin ekonomik 

ve sosyal gereklerine göre bir oluşum sergilerler.  

Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri gibi federal yapıyı haiz 

devletlerin vergi sistemleri de federal ve federe vergilerden oluşmaktadır. 

Nitekim, bu gibi ülkelerin federal anayasalarında öngörülen kurallar 

çerçevesinde, federal devletin yanında federe devletler de vergi almak 

yetkisine sahip bulunmaktadır.  

Buna karşılık, Türkiye, İngiltere ve Fransa gibi üniter yapıda olan 

ülkelerde, siyasal örgütlenme bakımından merkeziyetçilik geçerli olup, bu 

ülkelerde kamu hizmetlerinin karşılanması ve kamu gelirinin elde edilmesinde 

devlet yanında mahalli idareler de görevli ve yetkili bulunmaktadır. Bu 

çerçevede, anılan ülkelerin vergi sistemleri, devlet ve mahalli idareler 

vergilerinden oluşmaktadır.  

Modern vergi sistemleri, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gider vergileri 

gibi mali amaçlarla konulan belli başlı az sayıda birkaç vergiden 

oluşmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerden olan Almanya’nın vergi sistemi ise, 

dolaylı ve dolaysız vergilerin aynı ağırlıkta olduğu bir sistemi teşkil 

etmektedir.  

Bilindiği üzere milli ekonomilerin gelişmişlik derecelerine göre, gelişmiş 

ve az gelişmiş ülkelerin vergi sistemleri olmak üzere iki grupta ele alınan 

vergi sistemleri içerisinde, az gelişmiş ülkelerin vergi sistemlerinde tüketim, 

muamele ve gümrük vergilerinin ağırlık kazandığı görülmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde ise, gelir vergisinin hakim olduğu söylenebilir.  

Gelişmiş bir Avrupa ülkesi olan Federal Almanya, AET’nun kurucu 

üyesidir. Bu kapsamda, Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşması 25.03.1957 

tarihinde, Almanya, İtalya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika 

arasında Roma’da imzalanmış olup, anılan Anlaşma’nın temel özelliğini, mal 

ve hizmetlerin serbest dolaşımı amacıyla gümrük vergilerini ve mal 
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ithalatlarında geçerli olan sınırlandırmaların ortadan kaldırılması 

oluşturmaktadır. 

Öte yandan, her ülkede toplanan vergilerin farklı olması, ülkeler 

arasında uyumlaştırma bakımından engel teşkil etmektedir. Bu sebeple, AB 

üyesi ülkelerin vergilerinin uyumlaştırılması gerekmektedir.  

Federal Almanya’nın vergi siteminin temel özelliği, federal devlet, 

federe devlet ve komünler arasında sistemin bölüştürülmüş olmasıdır. Bu 

itibarla Federal Alman vergi sisteminde, federal devlet lehine tahsil edilenler, 

federal kanunla konulup federe devletler lehine tahsil edilenler ve federal 

devlet, federe devlet ve belediyeler arasında bölüşülen ortak vergiler olmak 

üzere üç tür verginin varlığından söz edilmektedir.  

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, muamele vergisi, ticari ve sınai 

faaliyetlerden alınan meslek vergileri; federal devlet, federe devlet ve 

belediyeler arasında bölüşülen ortak vergiler arasında yer almakta olup, bu 

kategorinin Federal Almanya vergi sistemi içinde önem arz etmekte olduğu 

ifade edilebilir.  

 

 

a. Federal Almanya’nın Vergi Yargısı  

 

Alman vergi yargı sistemi, diğer ülkelerin vergi yargı sistemleri ile 

karşılaştırıldığında, onlardan farklı birtakım özellikler göstermektedir. Nitekim, 

Almanya’da vergi uyuşmazlıklarının, iki dereceden oluşan bağımsız bir yargı 

kolu içinde çözümlendiği görülmektedir.  

Almanya’da geçerli olan bağımsız yargı kolunun ilk derecesi, mali 

mahkemelerden (Finanzgerichte), ikinci derecesi de bir tür vergi yüksek 

mahkemesi olarak görev ifa eden Federal Mali Mahkeme’den 

(Bundesfinanzhof) oluşmaktadır.  

Öte yandan, Alman vergi yargı sistemi, genel vergiler için geçerli olan 

yargılama kurallarının gümrük ve tüketim vergileri gibi diğer vergilerde de 

uygulanıyor olması ile, yargı birliğine sahip bulunmaktadır. Bu çerçevede, 

diğer vergiler gibi, anılan vergilerden doğan uyuşmazlıklar da mali 
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mahkemeler ve Federal Mali Mahkeme sistemi içinde görülerek çözüme 

kavuşturulmaya çalışılmaktadır.54 

Vergilere ilişkin uyuşmazlıklar, Mali Mahkemeler ile Federal Mali 

Mahkeme sisteminde bir çözüme kavuşturulmaktadır. Bu kapsamda, normal 

vergi yargısının Federal Mali Mahkeme üstünde sürdürülmesine imkan 

yoktur. Bununla birlikte, Anayasal bir uyuşmazlık olduğu takdirde, bunun 

Anayasa Mahkeme’sinde çözülmesi (Bundesverfassungsgericht) 

mümkündür.  

Buna karşılık, diğer ülkelerde uygulandığı gibi, kamu cezasını 

gerektiren vergi suçlarına ilişkin uyuşmazlıklar, adli yargıda 

çözümlenmektedir. 

Almanya’da da uyuşmazlıkların yargı organlarına intikal ettirilmesinden 

önce, vergi mükellefleri ile idare arasında barışçı yollarla çözüm esası 

benimsenmiştir. Bu itibarla, mükelleflerin ilk olarak uzlaşma yoluna 

başvurmaları zorunludur. Ancak günümüzde, Alman vergi hukukunda, 

uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesi bakımından, mükelleflere her 

türlü kolaylığın sağlanmış olduğu görülmektedir. 

Uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun barışçı yollarla çözümlendiği 

Alman vergi yargısı sisteminde, mükelleflerin uyuşmazlıklarına 

mahkemelerde çözüm arayabilmeleri, idari düzeydeki bu olanaklarını 

kullanmış ve bunlardan bir sonuç alamamış olmalarına bağlı 

bulunmaktadır.55 

 Bununla birlikte, vergi dairesinin olumlu görüşü alınmak şartıyla, 

matraha ilişkin itirazlarda, mükellef uzlaşma yoluna başvurmaksızın 

doğrudan vergi mahkemesine başvurma imkanına sahip bulunmaktadır.  

İstisnai bazı durumlar dışında, yargı organlarının vergi davalarına 

bakabilmesini teminen, mükellefin uzlaşma yoluna başvurduğunun, bununla 

birlikte vergi dairesinin bunu reddetmiş olduğunun belgelendirilmesi 

gerekmektedir.  

                                            
54 http://www.finanzgericht.org/Finanzgericht-Urteile.htm 
55 Mutluer, a.g.e., s. 359. 
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Bu kapsamda, mükellef, vergi idaresinin her türlü kararına karşı, vergi 

idaresinde itirazda bulunabilmektedir. Matraha ilişkin itirazlar (Einspruch), 

vergi dairesine, ön ödemenin reddine ilişkin itirazlar ise (Beschwerde), bölge 

vergi dairesine yapılmaktadır.56 

Tebliğden itibaren bir ay içinde ileri sürülmesi gereken matraha ilişkin 

itirazlarda, mükellefin talebi üzerine olayın yeniden incelenmesi sırasında, 

vergi dairesinin sahip olduğu geniş yetkiler sayesinde, Almanya’da 

uyuşmazlıkların büyük bir kısmının idari aşamada çözümlenmesi 

sağlanmaktadır.57 

Vergi tebligatını idari aşamada alan mükellef, bir ay içerisinde tarhiyatı 

yapan vergi idaresine başvurabilmektedir. Bu durumda, idarenin vergi 

mükellefinin başvurusuna verdiği olumsuz yanıtla dava hakkının başladığı 

kabul edilmektedir. Bu çerçevede, yargı aşaması, mükellefin vergi dairesinin 

cevabına mahkeme nezdinde itiraz etmesiyle başlamaktadır. 

Sonuç itibariyle, yargı yoluna başvurulması, mükelleflerin 

uyuşmazlıklarını önce idari düzeydeki olanaklarını tüketmiş ve bundan olumlu 

veya mükellefi tatmin eden bir sonuç almamış olmalarına bağlı 

bulunmaktadır. Bu aşamadan sonra, başvurulacak ilk yargı organı, Mali 

Mahkemelerdir. 

 

 

b. Mali Mahkemeler  

 

Almanya’da vergi yargısının ilk derecesini, tamamen bağımsız olarak 

kurulan Mali Mahkemeler oluşturmaktadır. Bu Mahkemeler, uyuşmazlıkları 

hukuki ve maddi yönden inceleyip, karar vermektedirler. Eyalet 

merkezlerinde kurulan söz konusu Mahkemeler, gerek duyulması halinde 

eyalet merkezleri dışında da kurulabilmektedir.  

Mali Mahkemelerin her biri, kendi içinde değişiklik gösteren dairelere 

(kammer) ayrılmakta ve bölgelerin coğrafi sınırları ve vergilendirilebilen 

                                            
56 Kızılot, a.g.e., s. 93. 
57 Kızılot, a.g.e., s. 93. 
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objelerle vergi türleri dikkate alınarak bahse konu dairelerin yetki ve görev 

alanları belirlenmektedir.58 

Mahkeme üyelerinin büyük bir çoğunluğu, hukuk, iktisat ve muhasebe 

bilgisine sahip olan profesyonel hakim statüsündedirler. Profesyonel hakim 

olarak Mali Mahkemelere atananlar, yaşamları boyunca görevde kalmakta ve 

diğer hakimlerin yetki ve güvencelerine sahip bulunmaktadırlar. 

Azınlık bir sayıda olan ve hakim statüsünde bulunmayan diğer üyeler 

ise, çeşitli mesleki ve ticari kuruluşlar tarafından belirli süreler için seçim 

usulüyle göreve gelmekte ve kendi alanlarını ilgilendiren uyuşmazlıklar 

görüşülürken toplantıya katılmaktadırlar.59 

Mükelleflerin, idari yollarla uyuşmazlıklarını giderememesi durumunda, 

vergi dairesinin veya bölge vergi dairesinin kararlarına karşı bir ay içinde 

yetkili Mali Mahkemeye başvurmak suretiyle vergi davasını (steuer prozess) 

açmaları mümkündür.  

Vergi mükellefleri yanında,  vergi dairelerinin de idari düzeyde 

çözümlenemeyen uyuşmazlıklarla ilgili olarak Mali Mahkemelerde vergi 

davası açma yetkileri bulunmaktadır. Vergi mahkemesinin kararları, 

mükelleflerin talepleriyle bağlıdır.60 

Mali Mahkemelerde davanın açılmış olması yürütmeyi durdurmamakta 

ancak, mahkeme tarafından gerekli görülmesi halinde yürütmenin 

durdurulmasına karar verilebilmektedir. Vergi davasının açılmasıyla birlikte 

uyuşmazlık vergi dairesi tarafından olgunlaştırılarak, dosya ilgili mahkemeye 

gönderilmektedir. Öte yandan, mahkemenin, olayı yeniden kısmen veya 

tamamen inceleme yetkisi vardır.  

Tarafların talepte bulunması halinde, duruşma yapılabilmektedir. Dava 

hakkında, maddi ve hukuki deliller incelenerek belirlenen usule göre karar 

verilmektedir. Kararlar, “Alman Ulusu” adına verilmekte ve bu kararlar düzenli 

bir şekilde yayımlanmaktadır.61 

                                            
58 Mutluer, a.g.e., s. 360. 
59 Mutluer, a.g.e., s. 360. 
60 http://www.finanzgericht.org/Finanzgericht-Urteile.htm 
61 Mutluer, a.g.e., s. 360. 
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Mali Mahkemelerin verdikleri kararlar, kişisel karar niteliğinde olup, 

diğer uyuşmazlıklar bakımından bir emsal teşkil etmemektedir. Başka bir 

deyişle, Mali Mahkeme kararları, içtihat niteliğinde bulunmamaktadır. Buna 

karşılık, uygulamada anılan kararlardan yararlanıldığı görülmektedir. 

Mali Mahkemeler tarafından verilen kararların, mükellefler tarafından 

kabul edilmemesi durumunda ise, anılan kararlar aleyhine temyiz yoluyla 

(Rechtsbeschwerde) Federal Mali Mahkeme’ye başvurulması mümkündür. 

 

 

c. Federal Mali Mahkeme  

 

Federal Mali Mahkeme, vergi ve gümrük konularında son çare 

Mahkemesi'dir.62 

Almanya’da temyiz organı olarak vergi uyuşmazlıklarına bakmakla 

görevli olan Federal Mali Mahkeme, Münih’te kurulmuştur. Bir yüksek yargı 

organı olan Federal Mali Mahkeme, anayasal sorunlar dışında kalan kararları 

başka mahkemeye götürememektedir. 

Federal Mali Mahkemenin temel görevi, kanunun yorumlanması ile 

kanunun uygulanmasında tutarlılığı sağlamaktır. Buna ek olarak, Federal 

Mali Mahkeme, vergi hukukunun gelişmesine katkıda bulunur.63 

Daireler şeklinde çalışmakta olan Federal Mali Mahkemede bir 

başkan, bir başkan yardımcısı, daire başkanları ve üyeler yargısal görev ifa 

etmektedirler. 

Kıdemli hakimler arasından vergi hukuku, işletme ekonomisi, 

muhasebe ve ekonomi gibi vergi hukuku alanına yakın kişiler Mahkeme 

üyelerine atanmaktadırlar.64 

Bu kişiler, federal ve eyalet vergi dairelerinde görevli memurlar, mali 

mahkeme hakimleri, vergi müşavirleri ve vergi avukatları arasından genellikle 

                                            
62 http://www.bundesfinanzhof.de/content/information-english. 
63 http://www.bundesfinanzhof.de. 
64 Mutluer, a.g.e., s. 361. 
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seçilirler. Ayrıca, mahkemenin daha geniş bir görüşe sahip olabilmesini 

teminen adli yargıdan hakimler de Federal Mali Mahkemeye atanmaktadırlar. 

Dairelerin dışında, daire başkanı ve üyelerin oluşturduğu Büyük 

Senato ve Yönetim Kurulu gibi kurullar da Yüksek Mahkeme’de görev 

almaktadırlar. 

Almanya’da, anılan Mahkeme’nin bütün üyeleri, Cumhurbaşkanı 

tarafından yaşamları boyunca görevde kalmak üzere atanmakta ve mahkeme 

başkanı ile üyeler bağımsız olup, yargı güvencesine sahip bulunmaktadır.65 

Anılan Mahkeme, idari davalardaki Danıştay, adli davalardaki Yargıtay 

niteliğinde olan ve sadece vergi davaları ile karar veren, başka hiçbir ülkede 

benzeri bir yapının görülmediği bir üst yargı organıdır. 

Mali Mahkemelerde vergi davası açan vergi mükelleflerinin yanında, 

uyuşmazlıkla ilgili vergi daireleri de temyize (Rechtsbeschwerde) 

başvurabilirler. Bununla birlikte, söz konusu yüksek mahkemeye temyizen 

başvurulabilmesi için, alt derece yargı organı olan mali mahkemelerin belirli 

bir tutarını geçmesi gerekmektedir.  

Belirli bir miktarı aşmadığı takdirde vergi mahkemesi kararlarına karşı, 

üst mahkemeye başvurulamamakla beraber, vergi idaresi işlemlerinin ağır 

maddi hata içerdiği veya vergi mahkemesinin davanın yeniden görülmesini 

istediği durumlarda Federal Mali Mahkemeye başvurulma imkanı 

tanınmıştır.66 

Uyuşmazlıkları sadece hukuki yönden inceleyerek karar verme 

yetkisine sahip bir yüksek yargı organı olan Federal Mali Mahkemesine, 

taraflar yalnızca Mali Mahkemelerin kararlarının hukuki yönü bakımından 

temyize gidebilmektedirler. Bu kapsamda, gerek görüldüğü takdirde, idarenin 

konuyla ilgili olarak görüşü istenebilir ve konuyla ilgili sorgulama yapılabilir.  

Yargılama aşamasında uygulanacak olan usul, ayrı bir kanun olan, 

Mali Yargılama Usul Kanunu’nda düzenlenmektedir.  

                                            
65 Mutluer, a.g.e., s. 361. 
66 http://www.bundesfinanzhof.de/ 
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Bu Mahkemelerde uyuşmazlıklar, alt yargı organı durumundaki Mali 

Mahkemeler tarafından tespit edilen deliller ve maddi olaylar üzerinden 

yapılmaktadır.  

Federal Mali Mahkemelerde de, Mali Mahkemelerde olduğu gibi, 

tarafların talep etmesi durumunda, duruşma yapılabilmektedir. Kural olarak, 

temyizin konusunu, uyuşmazlıkların hukuki yönü oluşturduğundan, Federal 

Mali Mahkeme’ye yeni delil getirilememekte ve görüşmeler, mali 

mahkemelerin tespit ettiği deliller üzerinden yapılmaktadır. 

Duruşma sonunda, Mali Mahkemelerin kararları onaylanmakta veya 

kaldırılmaktadır.  

Bazı durumlarda ise, Federal Mali Mahkeme, uyuşmazlığı yeniden 

karara bağlayabilmekte veya alt mahkemenin kararını bozmakla 

yetinmektedir.67 

Kararlarının düzenli olarak yayınlandığı Federal Mali Mahkeme, vergi 

uygulamasına ışık tutan yargısal kararlarıyla, mükelleflere, vergi dairelerinde 

görevli idarecilere ve vergi müşavirlerine de yol göstermektedir. 

Ayrıca, inceleme yetkisinden, daha genel bir deyişle yargısal 

görevinden ayrı olarak, Federal Mali Mahkeme, vergi alanında bir danışma 

ve şikayet organı olarak da görev yapmaktadır. Bu özelliği ile de uygulamaya 

yol göstererek, uyuşmazlıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Federal Mali Mahkemenin kararlarına karşı, Federal Anayasa 

Mahkemesi’ne başvurulabilmektedir. Bu itibarla, Federal Mali Mahkemenin 

üzerinde anayasal uyuşmazlıkların çözümünde görevli Federal Anayasa 

Mahkemesi bulunmaktadır.68 

Vergi davalarına bakacak hakimlerin, vergi olaylarında yetişmiş 

olmaları gerekmekte olup, özel olarak seçilmektedirler. Zira, vergi 

uyuşmazlığının başında idare tarafından mükellef başvurusu reddedilirken, 

red nedenlerinin ve bulgularının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yargı 

organları uyuşmazlıkları, mükellef isteklerini ve başvuru nedenlerini de 

                                            
67 http://www.bundesfinanzhof.de/ 
68 http://www.bundesverfassungsgericht.de/ 
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dikkate alarak değerlendirdiğinden, vergi idarelerinde mükellef dilekçeleri 

ayrıca değerlendirilerek yanıtlanmaktadır. 

Öte yandan, Almanya’da ilk derece mahkemelerinin ve hakimlerinin 

etkinliğini, istinafın azalttığı ve yargılamayı uzattığı görüşü savunulmaktadır. 

 Nitekim, istinaf sisteminin olmamasının, ülkenin veya hukuk sisteminin 

çağdaş olup olmamasıyla ilgili bulunmadığı, hukuk devleti ilkesinin bütün 

kurum ve kurallarıyla uygulamaya geçirilememiş olması, yargı 

bağımsızlığının tam anlamıyla sağlanamamasının çağdaşlıkla daha yakından 

ilgili olduğu, hakimlerin hiçbir zaman etki altında kalamayacağı da istinafın 

gerekmediğini düşünen çevrelerce savunulmaktadır.  

İstinaf mahkemeleri kapsamında Almanya’da, anılan sisteme karşı 

çıkanlar tarafından istinafa harcanılacak emek ve masrafın, ilk derece 

mahkemelerine sarf edilerek, bahse konu mahkemelerin güçlendirilmesinin 

daha yararlı olacağı görüşü savunulmaktadır. Buna karşılık, Almanya’da ve 

diğer Avrupa ülkelerinde, istinaf mahkemelerinin kaldırılması yönünde güçlü 

bir sav olmamıştır. Bu çerçevede, istinaf mahkemelerinin kaldırılması yerine, 

mevcut düzenlemeler bazı reformlara tabi kılınmıştır. Almanya ve diğer 

Avrupa ülkelerinde istinaf sistemi mevcudiyetini korumakta ve anılan sistemi 

en iyi şekilde işletmeye gayret sarf edilmektedir.  

 

 

4. İsveç  

 

İsveç’te 1970’li yılların sonunda ve 1980’li yılların başlarında, idare 

mahkemelerinde özel vergi mahkemelerinden müteşekkil yeni bir orta derece 

oluşturulmuştur. Anılan bu orta derece, İdari İstinaf Mahkemesi olarak 

adlandırılmıştır.  

 1979 yılında, birinci derece mahkemeleri, il idare mahkemeleri 

kurulmuş, bununla birlikte, anılan mahkemeler, idari istinaf mahkemeleri ve 

Yüksek İdare Mahkemesi karşısında yargı yetkisini ancak 1990’lı yıllarda 

kullanabilmiştir.  
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 1988 yılında getirilen hukuki inceleme uygulamasıyla birlikte ise, 

Yüksek İdare Mahkemesi, bazı hükümet kararlarını inceleyebilmekte idi.  

 1990’lı yıllarda, idari istinaf mahkemelerinin, gelen davalar bakımından 

yetersiz olduğu ve bu mahkemelerin geliştirilmesi yerine, temyizde izin 

sisteminin idari istinaf mahkemeleri düzeyinde de uygulanmasına karar 

verilmiştir. O yıllarda yapılan reformlar ile de, vergi davaları dışındaki idari 

davalar, ikinci derece mahkemelerinde temyizde izin gerektirmiştir.69 

İsveç’te İsveç Yüksek İdare Mahkemesinin en üstte bulunduğu üç 

kademeli bir idari yargı sistemi vardır. İdari istinaf mahkemeleri 4, ilk derece 

mahkemeleri de 23 tanedir. 

Bahsedilen bu 4 idari istinaf mahkemesinin herhangi birinden gelen 

temyiz davaları hakkında Yüksek İdare Mahkemesi karar vermektedir. Tüm 

davalar esastan yargılanmamakta, birçok davaya öncelikle temyiz izni 

verilmesi gerekmektedir.   

İdare Mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf mahkemesine ya da 

İsveç Yüksek İdare Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunulduktan sonra, 

istinaf incelemesi ya da temyiz incelemesinin yapılması bir ön izne tabi 

bulunmaktadır.70 

Bir davanın Yüksek Mahkemede görülebilmesi ise, bahse konu 

uyuşmazlığın içtihat yaratır nitelikte olup olmamasına bağlı bulunmaktadır.  

İsveç’te idarenin hukuka uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla 

İdari Usul Kanunu’nun çıkarılması büyük önem arz etmektedir. Öte yandan, 

her idarede kurulmuş olan hukuk birimleri, idari yargı kararlarını yakından 

takip etmektedir. 

Buna karşılık, her ülkenin yapısının farklı olduğu da göz önünde 

bulundurulduğunda, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip olan İsveç’te uygulanan 

ve olumlu etkisinin olduğu gözlemlenen yargılama sisteminin, yaklaşık 73 

milyon nüfusu olan ülkemizde aynı sonuçlar doğurmasının beklenmesi çok 

doğru olmayacaktır. 
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İsveç’te 1990’lu yıllardan itibaren, idare mahkemelerinin konumları ve 

artan tecrübeleri ile güçlenmiş ve Yüksek Mahkeme de deneyimleriyle, bu 

gelişmeye katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, gelişmiş olan bu yetkinlik, 

yasal hükümlerle de desteklenmiş bulunmaktadır.  

Öte yandan, AİHS’nin özelikle “Adil Yargılanma Hakkı” başlıklı 6. 

maddesi, idari mahkemelerinin gücü ve idari davaların ele alınması 

bakımından etkili olmuştur. Bu çerçevede, Yüksek İdare Mahkemeleri 

İsveç’te sosyal bazı konularda bakanlar kurulu kararlarını gözden 

geçirebilmektedir. Ayrıca, İsveç Yüksek İdare Mahkemesi, bu alanda, Avrupa 

Kanunu ve Avrupa Topluluğu Hukuku’nun uygulanmasında korkusuz bir tavır 

sergilemektedir.  

AİHS’nin 6. maddesi,  

“1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek 

cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, 

yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının 

makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek 

hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir 

toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin 

korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği 

gerektirdiğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine 

zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği 

ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve 

dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.  

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit 

oluncaya kadar suçsuz sayılır.  

3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir:  

a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa 

zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;  

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip 

olmak;  

c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının 

yardımından yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan 
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yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece 

görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından 

yararlanabilmek;  

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma 

tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve 

dinlenmesinin sağlanmasını istemek;  

e) Duruşmada kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde 

bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak.” şeklinde kaleme 

alınmıştır.  

Anılan düzenlemenin, idare mahkemelerinde daha fazla duruşma 

yapılmasına yol açtığı söylenebilir. Ayrıca, kişilerin idari kararlara karşı itiraz 

hakkı ile ilgili olarak, Yüksek İdare Mahkeme’nin daha liberal uygulamalar 

geliştirmesi de, bahse konu Sözleşme’nin 6. maddesiyle açıklanabilmektedir.  

1995 yılında İsveç’in AB üyesi olmasıyla birlikte, AİHS’nin İsveç 

kanunlarının bir parçası haline geldiği söylenebilecektir. İsveç’in AB üyeliği, 

Yüksek İdare Mahkemesi gibi ulusal mahkemelerin, Avrupa Toplulukları 

Hukukunu uygulamasını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda, idare 

mahkemelerinde, AT hukuku giderek önemli bir hukuk kaynağı haline 

gelmiştir. Bunun sonucunda ise, İsveç’teki mahkemelerin Parlamento ve 

Hükümet karşısında daha güçlü bir konuma yerleştiğini söylemek uygun 

olacaktır. 

Yargının bağımsızlığı, İsveç Anayasası’nda da teminat altına 

alınmıştır. Halkın, Anayasal Belgelerdeki resmi bilgiye erişebilmesi hükmüyle, 

toplumun, hukukun işleyişini yakından izleyebilmesi sağlanmaktadır. Bu 

çerçevede, mahkemenin müzakereler dahil olmak üzere oturumları halka 

açık olup, belli bir dava veya konuyla ilgili olarak halkın her tür belgeye 

erişimi mümkün bulunmaktadır. Buna karşılık, kişilik ve kamu haklarının 

korunmasının gerektirdiği hallerde, Gizlilik Kanunu çerçevesinde, bu hakka 

bazı kısıtlamaların getirilmesi mümkündür. 

Kanun karşısında eşitlik ilkesi kapsamında, tüm kamu yetkisi 

kullanılmakla birlikte, mahkemelerin yanında idari merciler de dış etkilerden 

korunmaktadır. Mahkemelerden ve kamu kuruluşlarından, anılan kurumların, 
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kanunlar, insan hakları ve temel bağımsızlık ilkelerine bağlı olarak tarafsız 

davranmaları beklenmektedir.  

İsveç Anayasası’nda, Parlamento, bakanlıklar, mahkemeler de dahil 

hiçbir merciin, bir özel kişi veya belediyeyle ilgili kanunun uygulanmasını 

gerektiren durumlarda, idari merciin ne şekilde karar alıp davranması 

gerektiğine karışamayacağı hüküm altına alınmıştır. İdari merciler için geçeli 

olan bu kural ile, bunların karar vermelerinde dış etkilerin bertaraf edilmesi 

amaçlanmıştır. 

İsveç’te, ulusal kamu mercileri, bir bütün olarak hükümete, Bakanlar 

Kurulu’na bağlı bulunmaktadır. “Bakanlık idaresinin engellenmesi” şeklinde 

adlandırılan bu ilke uyarınca, talimatların bir bütün olarak hükümetten 

verilmesi ve özel izin alınmadıkça bakanlık olarak talimat verilmemesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda, İsveç hükümetinin, belli bir dava hakkında, 

idari bir kurula talimat verme yetkisi bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, 

idarece kanunun ön şart olarak çözülmesi gereken bireysel davalarda, 

hükümet kararları bir emir niteliği taşımamalıdır. Özel kişiler veya bölgesel bir 

topluluğa karşı açılan kamu davalarında, her bir dava için karar, yasal 

mevzuat çerçevesinde bağımsız olarak verilmelidir.71 

Kanuna göre kamu yetkisini kullanma görevi, anayasal bir ilke olarak, 

mahkemelerin yanında, hukukun üstünlüğüne göre görevlerini bağımsız 

olarak yerine getirmesi gereken idari merciler için de geçerli bulunmaktadır. 

Bu kapsamda, İsveç adli hukuk mahkemeleri de, bir idari kurul tarafından 

verilen kararları yasal bir dayanağa göre iptal edebilir veya değiştirebilirler. 

Hukuk mahkemelerinin, kendilerini idari merci yerine koyarak karar verme 

hakkı bulunmamakta, bunun yerine temyiz sistemine başvurulmaktadır.  

İsveç’te, Danimarka ve Norveç’te uygulanan Anglo-Amerikan sistemi 

uygulanmamakta, adli mahkemeler, genellikle davalarda, idari kararları 

gözden geçirmemektedirler. Bunun yerine, idari uyuşmazlıklar, İsveç’te idari 

yargıda çözümlenmeye çalışılmaktadır.  
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İsveç idari yargı sistemi; idari bölge mahkemeleri, idari temyiz 

mahkemeleri ve Yüksek İdare Mahkeme’den müteşekkil üç dereceli bir 

sistemden oluşmaktadır. Anılan üçlü idari yargı sistemi, İsveç’te, 1970’li 

yıllarda kurulmuştur. 

İdari temyizlerin çoğunun idare mahkemelerinin kararlarına bağlı 

olduğu İsveç’te, bazı az sayıda idari kararlar bakımından daha üst bir 

merciye, son derece olarak da Hükümete temyiz için gitmektedir.  

İsveç İdari Usul Kanunu’na göre, temyiz izni iki halde verilebilmektedir. 

Bunlardan ilki, hukukun uygulanması için temyiz değerlendirmesinin önemli 

olduğu, diğer bir deyişle, alt derece mahkemelerinin hukuki bir konuda 

danışma ihtiyacı hissettikleri durumda, diğer hal ise, temyiz değerlendirmesi 

için diğer bazı olağandışı nedenlerin varlığı durumunda temyiz izni verilmesi 

durumudur. 

Temyiz izni genellikle, temyiz başvurusuna konu hükmün tamamı için 

geçerli olmakla birlikte, davanın belirli bir kısmı veya davada ortaya çıkan 

belirli bir hukuki soru ile de sınırlandırılabilmektedir. 

Herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan temyiz izninin verildiği bir 

davada, Yüksek İdare Mahkemesi davanın tamamını incelemektedir. İsveç 

İdari Usul Kanunu uyarınca, sadece özel bir durumun varlığı halinde yeni bir 

delil veya durum değerlendirilebilmektedir. Nitekim, ancak bu şekilde Yüksek 

İdare Mahkemesi temyiz izni verilirken yapılacak yargılamayı 

öngörebilmektedir. Ayrıca bu sayede, tarafların bütün iddia ve delillerini ilk 

derece yargılamasında sunmaları sağlanmış olmaktadır.72 

Yüksek İdare Mahkemesi kararları, istinaf mahkemesi kararı yerine 

geçmekte, özel bazı davalarda ise, Yüksek İdare Mahkemesi istinaf 

mahkemesi yargısını iptal edebilmekte ve davayı yeniden incelemek üzere 

istinaf mahkemesine geri gönderebilmektedir. 

Diğer bazı ülkelerdeki Yüksek İdare Mahkemelerinden farklı olarak, 

İsveç Yüksek İdare Mahkemesi, bir kanunu veya tüzüğü hükümsüz hale 

getirememektedir. Buna karşılık, İsveç mahkeme ve makamları, bir dava 
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veya diğer bazı konuların incelenmesinde, mahkemenin veya söz konusu 

makamın diğer bir üst düzenlemeye ya da anayasal düzene aykırı olduğunu 

düşündüğü bir hükmü uygulamaktan imtina edebilmektedir. 

İdari istinaf mahkemelerinde de temyiz izni gerekli olmakta ve yukarıda 

sayılan temyiz izninin gerekli olduğu hallerin yanında, il idare mahkemesi 

tarafından alınan kararın değiştirilmesi bakımından bir nedenin mevcudiyeti 

halinde de temyiz izni verilebilmektedir.  

Temyiz izni vermeyi reddeden idari istinaf mahkemeleri kararlarına 

karşı da temyiz başvurusunda bulunulabilmektedir. Bu durumda, Yüksek 

İdare Mahkemesi’nin idari istinaf mahkemesinin temyiz iznini haksız olarak 

reddettiğine karar vermesi halinde, Yüksek İdare Mahkemesi, temyiz izni 

vererek, davayı kendi görüşüyle birlikte tekrar idari istinaf mahkemesine 

göndermektedir.73 

Bütün davalar, bir görevi de emsal yaratmak olan Yüksek İdare 

Mahkemesi tarafından görülüyor olsa idi, emsal oluşturabilecek türdeki 

davalar bakımından emsal kararlar oluşturulamazdı. Halbuki kanunların 

yorumlanmasında tamamlayıcı olmak üzere emsal kararlara ihtiyaç 

duyulmakta, bu nedenle de temyizde izin sistemi önem taşımaktadır. Öte 

yandan, temyizde izin sisteminin, idari istinaf mahkemeleri ve Yüksek İdare 

Mahkemesi üzerindeki iş yükünü azaltmak bakımından da faydalı olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, bazı davalar için temyiz izni verilmekle, mahkemelerin 

davaları makul bir sürede karara bağlayabilmeleri sağlanmış olmaktadır.  

Kaynakların etkin kullanılmasına hizmet eden temyizde izin sistemi 

sayesinde tüm davalar üç derece mahkemesinin de tümünde 

yargılanmamakta ve bu sayede mahkemelerin makul bir süre içerisinde adli 

güvence altında tarafların yargılanmasını sağlayarak, sistemin iyi 

işletilmesine yaramaktadır.  
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Bu çerçevede, AİHS’nde ifade edilen makul süre koşulu kapsamında, 

İsveç’te vergi davaları için azami ortalama dava süresi 2009 senesi için altı 

ay olarak belirlenmiştir.74 

Anılan sistemin Türkiye’de uygulanabilmesi bakımından ise, davaların 

her yerde, gereğince ve makul bir süre içerisinde ele alınabileceği kurumların 

bulunması gerekliliğine karşılık, kurumların ülkeden ülkeye ve kültürden 

kültüre farklılık gösterdiği gerçeğinin göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu kurumun ülkemizde nasıl 

şekillendirileceği ve içerisinde bulunulan dönemin de dikkatle irdelenmesi 

önem arz etmektedir.  

İsveç’te davaların yargılanma sürelerinin uzun olmasının bir nedeni 

olarak gösterilen Yüksek İdare Mahkemesi’nin farklı iki binada çalışmalarını 

sürdürmesine karşın, ülkemizde tek bir yerleşke içinde vergi davalarına 

bakılan vergi mahkemelerin bulunması, İsveç’te anılan sorunun çözümünde 

izlenen yöntemin ülkemizde uygulanma imkanı olmadığını göstermektedir. 

Bu kapsamda, her ülkenin kendi düzenine göre çözüm arayışları getirmesi 

gerektiği düşünülmektedir.  

Ayrıca, İsveç Yüksek İdare Mahkemesi’nin iş yükünü önemli ölçüde 

azaltan izin sisteminin ülkemizde de bir anlamda var olduğunu söylemek 

mümkündür. Zira vergi davalarında, idarenin temyiz yoluna başvurabilmesi 

için bir muvafakatname alması gerekmektedir. Bu şekilde, ülkemizdeki izin 

sistemi, yargı organının elinde olmayıp, idarenin yetkisinde bulunmaktadır. 

Buna karşılık idarenin, taraflar arasında kamu gücünü kullanmak suretiyle, 

her türlü dava için temyiz izni çıkartarak anılan yetkisini kötüye kullanması 

mümkün olabilmektedir. Bu itibarla, temyiz izninin, idarenin yetkisinden 

çıkartılarak yargı organlarına verilmesinin belki daha uygun bir yol olabileceği 

de göz ardı edilmemelidir.75 
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İsveç’te de, Kıta Avrupası’nın benimsediği Fransa’dan esinlenilen 

sisteme benzer bir idare mahkemesi sistemi kurulmuştur. Bununla birlikte, 

anılan sistemden bazı açılardan farklılık göstermektedir. 

Bu çerçevede, İsveç’te iptal sisteminin uygulanmadığı görülmektedir. 

Nitekim, idare mahkemeleri, davaları gözden geçirecek yeterlilikte olup, 

bunda, kanun hükümlerinin yanında basiret ve uygunluk kriterleri de göz 

önünde bulundurulmaktadır.  

İsveç idare mahkemelerinin geniş kapsamlı olması, mahkemenin iptal 

yetkisinin yanında, temyizi istenen kararı değiştirmeye ve yenisi ile 

değiştirmeye de yetkili olduğu anlamını taşımaktadır.  

Ayrıca, mahkemelerin araştırma yapma görevleri de İsveç idari 

sisteminin önemli özelliklerinden birisini oluşturmaktadır. Mahkemelerin 

yanında, idari merci de, konunun soruşturulmasına önem vermektedir. Kural 

olarak soruşturmaların, mahkemelerin yönlendirmeleri üzerine tarafların 

kendilerince yapılması gerekmektedir.  

İsveç idari yargı sisteminde de, bir temsilci veya avukat tutma hakları 

bulunan özel şahıslar, genelde yasal yardım almadan davalarını kendileri 

takip edebilmektedirler. Nitekim, Yüksek İdare Mahkemesi’nde dahi, yasal 

temsilci bulundurma zorunluluğu yoktur.  

İdari usule ilişkin kuralların iki farklı usul kanununda yer aldığı dikkat 

çekmektedir. Bununla birlikte, her iki kanun da, ilk derece ve temyiz 

davalarına uygulanmaktadır.  

Bu düzenlemelerden, İUK, idari davalarda idari merciler, kurullar ve 

büyük oranda mahkemeler tarafından uygulanmaktadır. İUK, farklı türdeki 

idari konular için uygulamaya konulabilmektedir. Bölgesel, yerel ve merkezi 

seviyede farklı uzmanlıktaki merciler tarafından da uyulması gerekmektedir. 

Bu itibarla, kuralların kısa ve anlaşılır olmasına özen gösterilmesi 

gerekliliğinin yanında, usulün basit ve hızlı olması, vatandaşla idari merci 

arasındaki temasın aydınlatılması, kanun hükümleri uyarınca, konuların 

güvenilir bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.   
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İMUK ise, idari davalarda, idare mahkemeleri tarafından 

uygulanmaktadır. Bahse konu Kanun, İUK’a oranla, daha ayrıntılı hükümler 

içermektedir.  

Anılan kanunların yanında, kendi altlarında alt yönetmelikler ve 

kanunun değişik alanlardaki özel konumlar için mevcut olan birçok usul 

kuralına da rastlamak mümkündür. Yüksek İdare Mahkeme tarafından 

geliştirilen içtihat ise, İsveç idari yargı sisteminde başvurulan diğer bir 

kaynaktır.  

İdare mahkeme hakimleri tarafından, yukarıda bahsedilen mevzuatta 

hüküm bulunmayan durumlarda, adliye mahkemeleri için getirilmiş olan Adli 

Usul Kurallarında belirtilen daha ayrıntılı kurallara da başvurulabilmektedir.  

İsveç’te de, ülkemizde olduğu gibi, ceza ve hukuk davalarıyla ilgilenen 

adliye mahkemeleri ve idari davalara bakan genel idare mahkemeleri olmak 

üzere, iki mahkeme sistemi mevcuttur.  

İsveç’te, bölge idare mahkemeleri, idari istinaf mahkemeleri ve Yüksek 

İdari Mahkeme’nin bulunduğu üç aşamalı idare mahkemelerine benzer bir 

yapı adliye mahkemelerinde de vardır. Belli bir davanın, anayasayla ilgili 

hususlarını, genel görevli mahkemeler incelemektedir.76 

İlk derece mahkemeleri, farklı idari makamlar tarafından verilen 

kararlara karşı açılan temyiz davalarına bakan bölge idare mahkemelerinden 

oluşmaktadır. Bunun yanında, her biri kendi coğrafi yargılama bölgesine 

sahip olan idari istinaf mahkemeleri mevcuttur. Genelde, bir davanın bütün 

yönleriyle incelenmeye başlanmasından önce istinaf için izin kararı alınması 

gerekebilmektedir.77 

En yüksek temyiz merci olan Yüksek İdare Mahkemesi ise, daha 

önceleri son derece görevi gören Hükümetlerin elinden bu görevi almıştır. 

İçtihat oluşturan bu Mahkeme, davaları tamamen incelemektedir. Bir idari 

temyiz mahkemesinden sonra gidilebilecek bir sonraki en alt derecedeki 

mahkemenin Yüksek İdare Mahkemesi olması durumunda, temyiz izni 
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verilmesi gerekmekte olup, anılan Mahkeme tarafından verilen kararlar 

düzenli olarak yayımlanmaktadır.  

İdari davalarda karardan taraflar haberdar edilip, yasal olarak karar 

kesinlik kazanasıya kadar, başka bir deyişle, temyiz süresinin dolup herhangi 

bir başvuruda bulunulmadığı takdirde, karar uygulamaya geçirilmemelidir. 

Bununla birlikte, uygulama daha erken bir tarihte başlatılabilir ve bu durumda, 

temyize bakarken yetkili merci, kararın uygulanmasını askıya alabilmektedir. 

Bahse konu yetki, temyiz başvurusu yapıldıktan sonra temyiz merciine de 

tanınmıştır.78 

İdari kararların düzeltilmesi bakımından, daha üst bir mercide temyiz 

imkanının varlığına karşılık, mahkemelerde dava açılmadan önce, taraflar 

arasında uyuşmazlığın gözden geçirilmek suretiyle düzeltilmesi de önemli bir 

yoldur. Mahkemelerin iş yükünü hafifleten bu yöntem, temyizin, davayı 

gözden geçirmeye yetkili mahkemeler yerine, doğrudan idari kurallara 

gönderilmesi anlamını taşımaktadır.  

İdari merciin verdiği kararda açık bir hata tespit edildiği takdirde, anılan 

hata, basit, hızlı bir şekilde ve diğer kişileri olumsuz yönde etkilemeyecek 

nitelikteyse, idari merci, bahse konu kararı düzeltmekle yükümlüdür. Bununla 

birlikte, kişi lehine verilen kararlar genelde değiştirilememekte, ancak, daha 

önemli hataların mevcudiyeti halinde, kendi kendine düzeltme de içtihat 

hukuku uyarınca idari merciler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

İdari merciin, karşı çıkılan kararı başvuruda bulunan kişinin talebi 

doğrultusunda değiştirmemesi durumunda, başvurunun zamanında yapılmış 

olması şartıyla, bahse konu başvuru, diğer belgelerle birlikte bölge idare 

mahkemesine gönderilmektedir. İsveç Parlamentosundaki Ombudsmana 

göre, mercilerin evrakı mahkemelere gönderme süresinin bir haftayı 

geçmemesi gerekmektedir.79 

İsveç’te, bir uyuşmazlığın yargı aşamasında çözüme kavuşturulması 

bakımından, üç çeşit yöntemin benimsendiği görülmektedir. Bunlardan ilk 

                                            
78 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
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ikisi, idari - hukuki temyiz ve belediyelerle ilgili başvurulan temyizdir. Diğer 

yöntem ise, yasal yeniden gözden geçirmedir. 

İdari hukuki temyiz yönteminde, bütün yönleriyle incelenen başvuru 

sonucunda, temyize konu karar ya bozulur veya yeni bir kararla değiştirilir. 

Belediyelerle ilgili temyiz başvurularında, mahkemeler, belediyelerin belli 

kararları alırlarken yetki sınırları içinde kalıp kalmadıklarını kontrol ederler. 

Yasal gözden geçirme yönteminin uygulamaya konulmasının nedeni 

ise, AİHS’nin 6. maddesinde hüküm altına alınan medeni hak ve 

yükümlülükleri, idari hukuki temyiz müessesesinin tek başına belirlemede 

yetersiz kalmasıdır.  

Hükümetin verdiği ve kişiler aleyhine olan kararlar idari hukuki temyizin 

konusunu oluşturmamaktadır. İşte, yasal gözden geçirme usulü ile, 

Hükümetin aldığı idari kararlar, ilgilinin başvurusu ile Yüksek İdare Mahkeme 

tarafından gözden geçirilebilmektedir. Kararların, kanuna dayanan hukuki 

esasa atıfta bulunularak tekrar gözden geçirilebilmesi, politik konuların ve 

belli sınırlar dışında yoruma bağlı işlemlerin, yasal gözden geçirme konusu 

olamamasını gerektirmektedir. Genelde konunun ve delillerin 

değerlendirilmesi, anayasal güvence altında olan eşitlik, yansızlık gibi hukuki 

temellere uygun davranılması gibi ilkeler bakımından inceleme yapan 

Mahkeme, Hükümet kararlarını onaylayabilir, feshedebilir veya tekrar gözden 

geçirilmesi için geri gönderebilmektedir. Buna karşılık, yeni bir karar 

oluşturma yetkisi bulunmamaktadır.80 

İUK ve İMUK uyarınca, kişi açısından önemli olan son kararlar, ilgililer 

tarafından temyiz edilebilirler. İsveç idari temyiz hukukunun önemli bir 

özelliği, temyiz edilen kararı veren idari merci ile kararı gözden geçiren 

mahkemenin aynı yeterliliğe sahip olmasıdır.  

 İsveç’te, davanın taraflarının yanında, dava sonucundan çıkarı 

olanlara da kararı temyiz etme hakkı tanınmıştır. Ayrıca, iki gerçek kişi 

arasında var olan uyuşmazlık sonucunda da, kararı vermiş olan merci de 
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daha sonraki oturumlarda kamu yararına hareket etmek üzere üçüncü bir 

taraf olarak mahkemeye katılabilmektedir.  

 Mahkemeler tarafından verilen son kararlar, bir üst dereceye daha, 

kararın bildiriminden itibaren üç hafta içinde, temyiz başvurusu uyuşmazlık 

yaratan kararı ilan eden mahkemeye temyiz edilebilmektedir. Anılan 

mahkeme, temyiz başvurusunun zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol 

etmektedir. Başvurunun süresinde ve doğru yere yapıldığı anlaşılırsa, temyiz 

başvurusu kabul edilmektedir.  

 İsveç’te davaların bireysel olarak açılmasıyla, idari bir merciye başvuru 

kanalıyla yapılması arasında fark bulunmaktadır. Nitekim, idari merci 

aracılığıyla yapılması durumunda, soruşturma ve delil yükü idari merciin 

sorumluluğunda bulunmakta ve bu şekilde, bireyin yasal konumu 

sağlamlaştırılmaya çalışılmaktadır.81 

 İMUK kapsamında, bir müdahil kurum bulunmadığından, taraflara 

davada bireysel katılım hakkı tanınmaktadır.  

 İsveç’te tek taraflı dava özelliğini gösteren idari dava türü, yasal 

gözden geçirme davalarıdır. Zira, bir Hükümet kararının gözden geçirilmesi 

için başvuran taraf, Yüksek İdare Mahkemesinde görülen bir davada tek taraf 

olacaktır.  

 İdare mahkemelerinde yargılamada, kural olarak, yazılı yargılama 

usulü benimsenmiştir. Bununla birlikte, öncelikle sözlü duruşma yapılması 

zorunluluğu getirilen bazı davalar da mevcuttur. Bunun dışında, bölge idare 

mahkemelerinde veya idari istinaf mahkemelerinde, sözlü duruşma 

yapılmasına gerek bulunmayan durumlarda, mahkemede sözlü duruşma 

yapılması, taraflardan birinin talebine bağlı bulunmaktadır. 

 Kural olarak yazılı yargılama usulü benimsenmiş olsa da, Hükümet 

kararlarının yasal yönden gözden geçirilmesi davaları, Yüksek İdari 

Mahkemede sözlü unsurun görüldüğü bir durumdur.  

 Ülkemizdeki uygulamayla kıyaslandığında, İsveç’te idare 

mahkemelerine dava açma usulünde, İsveç İdari Yargılama Usul Kanunu 
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uyarınca, dava dilekçesinin idari işlemi tesis eden veya idari eylemde 

bulunan idareye başvuru ile yapıldığı görülmektedir. Başvuruların üç hafta 

içinde idare tarafından değerlendirilmesi gerekmekte olup, dilekçede 

davacıların haklı bulundukları durumlarda idareler, işlemlerini düzeltmek 

suretiyle, dava açmaya gerek olmaksızın, uyuşmazlığı 

çözümleyebilmektedirler. 

 Türk idari yargı sistemine bakıldığında, 2577 sayılı Kanun’un “Üst 

makamlara başvurma” başlıklı 11. maddesinin,  

“1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin 

kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst 

makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava 

açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari 

dava açma süresini durdurur. 

             2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

             3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava 

açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş 

süre de hesaba katılır.” şeklinde kaleme alındığı görülmektedir.  

 Bu şekilde, idari işlemlere karşı dava açılmadan önce idari merciye 

başvurma zorunluluğu getirilmiş olması, İsveç’teki sistemle benzerlik 

gösterse de, 2577 sayılı Kanun’da öngörülen üst makama başvurma 

usulünün her durumda başvurulması gereken zorunlu bir yol olmadığı ve 

idareye yapılan başvurunun işlemin icrasını durdurmayarak cevap verme 

konusunda idarenin 60 gün gibi uzun bir süreye sahip olması sonucunda, 

davacıların anılan yoldan ziyade dava açma yöntemini tercih ettikleri 

görülmektedir. 

 Bu itibarla, uyuşmazlığın yargı önüne gelmesinden önce, işlemin idare 

tarafından geri alınması suretiyle uyuşmazlığın kaynağında çözülmesi ve 

idarenin kendi savunmasını da içeren dava dilekçesiyle birlikte işlem 

dosyasını mahkemeye göndermesi yargılama sürecini hızlandırarak usul 

ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağı cihetle, İsveç idari yargılamasında 

geçerli olan anılan yöntemin ülkemizde de uygulanabilirliğinin düşünülmeye 

değer olduğunu değerlendirmekteyiz. 



107 
 

 Ülkemizle İsveç arasında da 21.01.1988 tarihinde Ankara’da 

imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol” 

mevcuttur. 19.04.1990 tarih ve 3633 sayılı Kanunla onaylanması uygun 

bulunan bahse konu Anlaşma’nın onaylanması, Bakanlar Kurulu’nca 

24.06.1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 Akit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte 

kalacağı öngörülen Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beş yıllık 

sürenin bitiminden itibaren herhangi bir takvim yılının sona ermesine en az 

altı ay kala diplomatik yollardan yazılı fesih ihbarnamesi verilmek suretiyle 

feshedilebileceği hüküm altına alınmıştır.  
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TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE VERGİ YARGI SİSTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

I. TÜRK VERGİ YARGI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

A. Vergileme İlkelerinin Anayasa Mahkemesi Kararları Kapsamında 

Sağlanması Fonksiyonu Açısından Anayasa Yargısı Kavramı 

 

Hukuk devletinde önemli bir yeri olan anayasa yargısı geniş anlamıyla, 

doğrudan doğruya anayasaya uyulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 

her türlü yargı işlemi veya anayasa hukukuna bağlı olarak ortaya çıkan 

problemlerin yargısal usuller çerçevesinde bir karara bağlanması süreci 

olarak anlaşılmaktadır.1 

Dar anlamına göre ise anayasa yargısı, yargısal merciler tarafından 

kanunların ve diğer bazı yasama işlemlerinin anayasaya uygunluğunun 

denetimi olarak tanımlanabilmektedir.2 

Önceleri hukuk devleti kavramı ile yürütme organının kanunlara 

bağlılığını sağlayan yargısal denetim kastedilmiştir. Nitekim, Fransız 

İhtilali’nin yansıttığı genel irade anlayışının etkisiyle, insan haklarının yürütme 

organının yanında yasama organı karşısında da korunması gerektiği 

öngörülmemiştir.  

18. yüzyıldan itibaren yazılı ve sert anayasalar ortaya çıkmakla 

beraber, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin ağırlık 

kazanması, 20. yüzyılın ortalarında geçerli olmaya başlamıştır. 

                                            
1 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2000, s.367. 
2Metin Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi: İtiraz Yolu, Ankara, 1966 A.Ü.S.B.F: 
Yayını, s.17. 
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Bu çerçevede, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi 

bakımından ilk olarak yazılı ve sert bir anayasanın varlığı gerekmektedir. 

Bilindiği üzere, yazılı anayasalar, değiştirilmelerine ilişkin usulleri kendileri 

belirlemektedir. Anayasa hükümlerinin değiştirilmesini adi kanunların kabul 

veya değiştirilmelerindeki usullerden farklı olarak daha ağır birtakım kurallara 

bağlayan anayasalar, sert anayasalar olarak kabul edilmektedir. Nitekim, 

anılan şartın bulunmaması durumunda, kanunu anayasadan ayıran bir unsur 

bulunmayacak ve bu sayede kanunların denetlenmesi mümkün olmayacaktır.  

Katı anayasaların bulunduğu ülkelerde, iç hukuk düzeninde anayasa, 

normlar hiyerarşisinin en üstünde yer almaktadır. Alt kademede bulunan 

işlemlerin bir üsttekine uygun olması, kanunların da kendilerinin üstünde 

bulunan anayasaya uygun olmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda, 1982 

Anayasası’nın “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı 11. maddesi, 

“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” demek suretiyle, bu kuralı açıkça ortaya 

koymuş bulunmaktadır. 

Yazılı ve sert anayasaya sahip birçok ülkede, anayasanın üstünlüğü 

ve kanunların anayasaya aykırı olamayacağı anayasal bir kural olarak kabul 

edilmesine karşılık, bu uygunluk denetimi siyasal bir nitelik taşıyabilmektedir. 

Ancak, siyasal otoriteler tarafından yapılan denetimin insan hakları 

bakımından yeterli güvenceyi sağlayamayacağının anlaşılmasıyla, zaman 

içinde yargısal denetim sistemi yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Yargısal denetim sistemini benimseyen ülkeler arasında, denetimi 

yapan mahkemenin genel mahkeme veya özel mahkeme olması, mahkeme 

tarafından soyut veya somut norm denetiminin yapılması ve mahkeme 

kararının herkes bakımından iptal veya sadece tarafları bağlayıcı karar 

vermesi gibi farklılıklar görülmektedir.  

Türkiye’de, 1876 Kanun-u Esasi sert anayasa sistemini benimsemiş 

olmasına karşılık, Ayan Meclisi tarafından yürütülen bir siyasal denetim 

sistemi benimsenmiş olup, yargısal denetime yer verilmemiştir.  
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1921 Anayasası ve sert bir anayasa niteliğinde olan 1924 

Anayasası’nda da, kanunların anayasaya uygunluğunun mahkemeler 

tarafından denetlenip denetlenmeyeceğine ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır.  

Bu itibarla, 1924 Anayasası döneminde Türk doktrininde, Anayasa’nın 

sertliğine ve hiçbir kanunun Anayasa’ya aykırı olamayacağı ilkesine 

dayanılarak mahkemeler tarafından somut norm denetimi yapılıp 

yapılamayacağı, tartışmaların çıkmasına yol açmıştır. Anayasa’ya uygunluk 

denetim sisteminin yerleşmemiş olması konusundaki tartışmalar, çok-partili 

hayata geçilmesiyle birlikte artmış ve 1961 Anayasası ile kanunların 

anayasaya uygunluğunun yargısal denetimine ayrıntılı bir şekilde yer 

verilmiştir.  

Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun yargısal denetimi, defi yolu ve 

dava yolu olmak üzere, denetlemeyi yapacak olan organa başvurulmasında 

benimsenen yönteme göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda, defi 

yoluyla denetim somut norm denetimi, dava yoluyla denetim ise soyut norm 

denetimi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kanunun Anayasa’ya uygunluğunun denetlenebilmesinin belli bir olay 

ve dava konusu ile gerçekleşmesi durumunda somut norm denetimi söz 

konusu olmaktadır. Bu denetimde, mahkemelerde görülen bir dava sırasında, 

taraflardan biri, uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak olan kanunun veya 

kanunun bir maddesinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmekte ve 

mahkeme öncelikle bu sorunu çözümlemektedir. Defi yoluyla denetimde, 

kanunun Anayasa’ya uygunluğu, taraflar arasında sonuç doğurmakta ve 

mahkeme, kanunun Anayasa’ya aykırı olduğunu saptadığı takdirde, kanun 

yürürlükten kalkmamakta, sadece o davada taraflara uygulanmamaktadır. 

Belli bir olaya kanunun uygulanması beklenmeksizin, anayasaya 

aykırılığın ileri sürüldüğü durumlarda da dava yoluyla denetim geçerli 

olmaktadır. 

Bu açıklamalar ışığında AYM kararları kapsamında vergileme 

ilkelerine değinmekte yarar görülmektedir. 
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B. Vergi Yargı Sisteminin İşleyişi Açısından 

 

1. Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliği Bakımından Değerlendirilmesi 

 

Etkinlik, fiili durumun, kapasite kullanımının üst limitine ne derecede 

yaklaştığını ölçmeye yarayan bir araç olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir 

deyişle, bir sonuca ulaşmak amacıyla, bu sonucun elde edilmesine kadar 

geçen süreçte katlanılan maliyetlerle, sonucun elde edilmesinden sonra 

kazanılan faydanın oranlanması anlamında kullanılmaktadır. Etkinlik 

ölçümlemesinin yapılabilmesi, ölçülecek olgu için önceden belirlenmiş bir 

kritere göre ve bu olgunun bir süreç içinde dinamik bir akış içine sokularak 

sonuç analizine tabi tutulmasını gerekli kılmaktadır. Yani etkinlik, amaçlanan 

hedeflere çıktının ne derece yakın olduğunu anlatmak için kullanılmakta ve 

kendisinden bekleneni yerine getirip getirmemesi şeklinde ifade 

edilebilmektedir.3 

Bu çerçevede, Türk vergi yargısı sisteminin etkinliğinin 

belirlenmesinde de, etkinlik kıstaslarının ve değişkenlerinin belirlenmesi 

önem taşımaktadır.  

 

 

a. Etkinliği Belirleyen Faktörler  

 

 

(1). İdare ile İlgili Faktörler 

 

 

i. Vergi Uyuşmazlıklarının Giderilmesinde İdari Çözüm Yollarının Kullanılması 

 

Vergi esnekliğinin düşük olması, vergi yükündeki artış, sıkça 

değiştirilen vergi kanunları karşısında mükelleflerin bilinçsiz davranışları gibi 

                                            
3 Engin Kazak, Türkiye’de Vergi Yargısının Etkinliği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi 
S.B.E. Maliye A.B.D., İstanbul, 1997, s.26. 
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etkenler, mükelleflerle idare arasında çıkan uyuşmazlıkların artmasına yol 

açmaktadır. 

Mükelleflerle vergi dairesi arasında çekişme bulunan ülkelerde, 

uyuşmazlıkların yargıya intikal ettirilmesi, yargı yerlerinin de olumsuzluklarla 

karşılaşmasına neden olmaktadır.4 

Buna karşılık, vergi alacağının tahsilini garanti altına almak ve yargı 

organlarının iş yükünü hafifletebilmek amacıyla, başta uzlaşma olmak üzere 

vergi ihtilaflarının idari aşamada çözümlenmesini sağlamak amacıyla değişik 

müesseselerin getirildiğine tanık olunmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde, 

uzlaşma, cezalarda indirim, düzeltme, pişmanlık ve ıslah kurumları ihdas 

edilmiş ve 213 sayılı VUK’nda bu idari çözüm yolları düzenlenmiştir. 

Nitekim, çalışmamızın II.D bölümünde de belirtildiği üzere, İngiltere 

gibi bazı ülkelerde, uzlaşma müessesesi yaygın bir uygulama alanı bularak, 

vergi ihtilaflarının büyük bir bölümü yargı mercilerine intikal edilmeden bir 

çözüme kavuşturulmaktadır. Fransa’da ise uzlaşma teklifini, idare 

yapmaktadır. Almanya’da da, uzlaşma sağlanamadığı takdirde yargı yoluna 

başvurulabilmektedir. Ülkemizde, ihtilafların çözülmesi bakımından, uzlaşma 

müessesesi zorunlu kılınmamıştır.5  

Mükellefle idare arasında ortaya çıkan ve yargı yoluna başvurmadan 

önce taraflarca konuşularak uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi veya cezanın 

miktarı konusunda taraflar arasında uyuşma sağlanarak, anlaşmazlığın 

çözümlenmesi olarak tanımlanabilen uzlaşma görüşmelerinde, idarenin 

üstünlüğü ilkesi uygulanmamaktadır.6 Bu kapsamda uzlaşmanın unsurlarını, 

ikna, pazarlık ve karşılıklı ödün olarak belirtmek mümkündür. Mükellefin iyi 

niyetli olması, idarenin uygulamaları ve sorumluluk, uzlaşmanın başarılı 

olmasını sağlayacaktır.  

İkna ve pazarlık özellikleri göz önünde tutulduğunda uzlaşmanın, 

vergilemenin temellerinden olan cebrilik ilkesine aykırı olduğu gündeme 

gelmektedir. Tarh edilen vergi ve kesilen cezaların bir kısmının alınmasından 

                                            
4 Kazak, a.g.e., s. 32. 
5 Kazak, a.g.e., s. 35-36. 
6 Kızılot, a.g.e., s. 65. 
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feragat edilmesi ise, vergilerin kanuniliği ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle 

eleştirilmektedir. Nitekim, mali yükümlerin ancak kanunla konulup 

kaldırılabileceği ilkesi, uzlaşma müessesesiyle zedelenmektedir. 

Bununla birlikte, başta uzlaşma olmak üzere idari çözüm 

müesseseleri, vergi yargısı organlarına, idareye ve de mükelleflere birtakım 

yararlar sağlamaktadır.7 Bunların başında, uyuşmazlığın sona ermesi 

gelmektedir. Bu şekilde, idarenin en kısa yoldan alacağına kavuşmuş 

olmasının yanında, mükellef de belirsizlikten kurtulmuş olmaktadır. Yargı 

organlarının iş yükünü de azaltan idari çözüm yoluyla, vergi idaresiyle 

mükellef ilişkisinin gelişmesi sağlanmış olmaktadır.  

İdari çözüm yollarına başvurulmasıyla, taraflar dava takip 

yükümlülüğünden kurtularak, bunun maddi ve manevi kayıplarından da 

korunmuş olmaktadırlar. Bu şekilde de, vergi idaresinin ve mükelleflerin, 

emek ve zaman kaybından kurtuldukları söylenebilir.  

Bu olumlu yönlerinin yanında idari çözüm yollarına başvurma, vergi 

yargısı sistemini de doğrudan etkilemektedir.  

 

 

ii. İdari Etkinlik 

 

Vergilendirmede “idari etkinlik”, devletin gelir ihtiyacının karşılanması 

ve vergilemeyle amaçlanan sosyal hedeflere ulaşmada gösterilen başarı 

düzeyi olarak tanımlanmaktadır.  

İdarenin görevleri arasında, vergiyi doğuran olayla oranların 

saptanması, verginin tarh, tahakkuk, tahsil ve denetiminin yürütülmesi 

gelmektedir.  

Vergi işlemlerinde yönetimin verimli çalışması, idareyle mükellefler 

arasında çıkabilecek ihtilafları azaltacaktır. Ayrıca, yasal düzenin, teknik 

altyapının, bürokrasinin, vergi uygulayıcıları ve mükelleflerin vergilemeye 

                                            
7 Şenay OTO, “Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, 
sayı: 95, Ağustos, 1996, s. 95. 
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ilişkin yaklaşımlarının ve eğitim düzeyinin, yönetimin verimli çalışmasında 

etkisi yadsınamaz bir gerçektir.8 

Mükellef sayısının artışı, vergi dairelerinin sorunlarından biri olup, vergi 

dairelerinin mükellefi tanıyabilmesi ve vergi bilincinin yerleşmesi bakımından 

eğitici rol oynayabilmesi, idari etkinliğin sağlanmasında önemli rol 

oynamaktadır. 

Vergilendirme işlemlerinde idarenin başarılı olmasına yarayan bir 

başka unsur da, vergi dairelerinde görev yapanların, özellikle iç işleyişe 

yönelik düzenlemeleri iyi bilmeleridir. Bu şekilde, hukukun üstünlüğü ilkesi 

gözetilerek, uyuşmazlık sayısında da bir azalma meydana gelecektir.  

Vergi dairesi çalışanlarının, suçlamalarla karşılaşma korkusu, 

sorumluluk almaktan kaçınmalarına ve bu şekilde idari sistemde tıkanmalar 

yaşanmasına yol açmaktadır.  

Kamu yararını, kişi hak ve özgürlüklerini gözeterek idarenin hareket 

etmesi de, kişilerle arasındaki ihtilafların azalmasına hizmet edecektir. 

Yönetimde demokrasi ilkesi çerçevesinde mükelleflerin, ilgililer adına 

yapılacak vergilendirme işlemlerinin oluşumuna katılımının sağlanması da, 

alınacak kararların mükellefler tarafından kabul edilebilirliğini artıracaktır.9 

Vergi yargısının etkinliğini belirleyen diğer önemli bir etmen de, 

vergilendirme yetkisini kullanan ve vergi uyuşmazlığının taraflarından biri 

olan idarenin etkinliği ve uyuşmazlık çıkarmama yönündeki iradesidir.  

 

 

(2). Vergi Yargısı Organlarının ve Görevlilerin Bağımsızlığı 

 

Ayrı bir yargı düzeninin olduğu savunulduğundan, idari yargı hakimliği 

olarak da ayrı bir hakimlik olduğu savunulmaktadır. Bu kapsamda, toplumsal 

ve kişisel yaşama müdahale etmek zorunda olan idarenin, hukuk kurallarına 

uyup uymadığını denetleyecek hakimlerin de farklı birtakım niteliklere sahip 

olması gerekmektedir. Bunun başında da, kamu hukuku ve özellikle de idare 

                                            
8 Kazak, a.g.e., s. 37. 
9 Kazak, a.g.e., s. 37-38. 
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hukukuyla idari yargılama hukuku alanında yeterli donanıma sahip ve 

uzmanlaşmış olmaları gelmektedir. Bu çerçevede, AYM’nin 25.05.1976 tarih 

ve E: 1976/1, K: 1976/28 sayılı kararında, “Çünkü idari yargının, yani adli 

yargıdan ayrı ve bağımsız bir idari yargı sisteminin Anayasaca ve idare 

hukukunca kabul edilmiş olmasının nedeni, kamu hizmetlerinde doğan 

anlaşmazlıkların yapılarındaki özellikler; bunlara uygulanacak kuralların 

hukuki ve teknik bir nitelik taşıması; özel hukuk dalı ile idare hukuku arasında 

büyük bir bünye, esas ve prensip farkının var olması; idari işlemlerin, idare 

hukuku dalında uzmanlaşmış ve kamu hukuku alanında bilgi ve tecrübe 

edinmiş hâkimlerce denetlenmesinin zorunlu sayılmış olmasıdır. Adli yargı ile 

idari yargının birbirinden ayrılmasının temelinde, özel hukukla idare 

hukukunun ayrı ilke ve kurallara oturmuş bulunmaları; uyuşmazlık alanlarının 

ve bu uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk kurallarının değişik olması 

yatmaktadır. Gerçekten özel hukuka egemen olan temel ilke, kişiler arasında 

hak ve menfaat eşitliğinin ve irade hürriyetinin bulunmasıdır.” ifadesine yer 

verilmiştir. 

Nitekim, bir idari yargı hakiminin dava konusu olayda taraflar 

bakımından vereceği kararların yanında, ülke genelinde etki doğurabilecek, 

toplumsal, kültürel, iktisadi veya siyasi konulara ilişkin karar vermesini 

gerektirecek durumların varlığı karşısında, hakimlerin anılan konularda da 

yeterli bilgi birikimine ve yeteneğe sahip olmaları gerektiği ortadadır. Ayrıca, 

esas amacın kamu yararı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, kişinin 

bireysel yararıyla kamu yararı arasındaki dengeyi de kurması gerekmektedir.  

Bu özelliklerinin yanında hakimlerin, uyuşmazlığı her yönüyle ortaya 

koyabilecek şekilde hazırlamaları ve idari yargının kurul halinde çalışması 

esasına bağlı olarak, hazırlanan dosyayı açık ve net bir şekilde kuruluna 

sunabilme yeteneğine de sahip olmaları beklenmektedir.  

Bu çerçevede, vergi idaresi karşısında mükelleflerin haklarının 

korunması bakımından bağımsız yargı organlarının görevleri önemli 

olmaktadır. Zira, yargı bağımsızlığı ve teminatı, hukuk devletinin önemli 

özelliklerindendir. Bu bakımdan, vergi yargısı organlarının yürütme 
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karşısında tamamen bağımsız olması ve her türlü baskıdan uzak olması 

gerekmektedir.  

Vergi yargısı organlarının bağımsız olmasından, vergi yargısı 

organının idari baskılardan uzak, salt yargısal bir kuruluş olma niteliğinin 

yanında, vergi yargı organlarında görevli hakimlerin bağımsızlığı ve 

güvencesi kastedilmektedir.  

Hakimlerin bağımsızlığı ifadesinden, demokratik hukuk devletinin 

niteliklerinden olan güçler ayrılığı ilkesine de uygun olarak, yasama ve 

yürütme organından bağımsız bir şekilde, alınan kararlar üzerinde bu 

organların herhangi bir tavsiye veya telkinde bulunamamaları ve emir ya da 

talimat verememeleri anlaşılmaktadır.  

Buna karşılık hakimlik teminatı, hakimlerin bağımsızlığını korumaya 

yönelik olarak, hakimlerin maddi ve manevi etkilerden uzak olabilmeleri 

amacıyla tanınan, hakimlerin özlük hakları gibi, kişisel güvencelerdir. Bu 

şekilde, hakimlerin kararlarını verirken, herhangi bir baskı altında kalmaları 

önlenmeye çalışılmaktadır.  

Vergi yargısı sisteminin etkinliğinin tespitinde, bağımsız yargı 

organlarının kurumsal bağımsızlıklarıyla hakimlerin bağımsızlık ve 

güvencelerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Zira, bağımsızlık 

ve güvence, vergi yargısının etkinlik analizinin yapılabilmesi bakımından 

gerekli ön koşuldur. Yargı organlarının bağımsızlığı konusunda ülkemizde, 

özellikle 1982 reformuyla birlikte kayda değer adımlar atılmıştır.  

Bununla birlikte, yargılamanın temel faktörlerinden birini oluşturan 

yardımcı personel sayısında, yargıya ayrılan payın yetersizliği nedeniyle, 

istenen rakamın yakalanamadığı görülmektedir. Bu da, açılan davaların 

dosyalanamaması ve kararların zamanında yazılamaması şeklinde bazı 

aksaklıkların doğmasına yol açmaktadır.  

Öte yandan, gerekli bina, araç-gerecin sağlanamaması, bilgisayar 

sisteminde tek tip bir uygulamaya yeni geçilebilmiş olması, adaletin 

dağıtılmasında görevli personelin zor şartlarda çalıştığını göstermektedir. 

Ancak, idari yargı mahkemelerimizin son dönemde daha uygun ortamlara 

yerleştirilmeye başlandığı dikkat çekmektedir.  
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(3). Vergi Yargısı Sisteminin Çalışma Hızı 

 

Vergi yargı sistemlerinin geçerli olduğu çeşitli ülkelerde, vergi 

uyuşmazlıklarının kısa sürede çözümlenmesini sağlayacak özel usul 

kurallarının uygulanması, ortak noktalardan birini teşkil etmektedir. Yargı 

organlarının kuruluş ve çalışmaları bu temellere dayanılarak 

düzenlenmiştir.10 İdari çözüm yolunun geliştirilerek yargıya aktarılan 

uyuşmazlıkların azaltılması ve bu şekilde yargının çözüme ulaşmasının 

hızlandırılması, bu amaca hizmet eder niteliktedir.  

Uzun süre sürüncemede kalan vergi uyuşmazlıkları, mükellefler 

açısından olduğu kadar, idare bakımından da etkinlik kaybına yol açmaktadır. 

Nitekim, vergi uyuşmazlıklarının kısa sürede bir sonuca ulaştırılamamasının 

bazı etkileri bulunmaktadır. 

Enflasyonist bir ortamda ve istikrarsız ekonomilerde, vergi ihtilaflarının 

bir çözüme kavuşturulmasının uzun zaman alması, mükellefler lehine 

sonuçlar doğuracaktır. Zira, mükellefler, vergi borçlarını ileriki bir tarihte 

ödemeyi göze alarak, ihtilafı yargı organlarına taşıyabilirler.  

Dava uzadıkça, vergi idaresinin, vergi aslını ve cezasını tahsil etmesi 

güçleşmektedir. Bunun yanında, dava sürecinde, ihtilafla ilgili maddi delillerin 

kaybolma olasılığı vardır.  

Dava sonuçlanıncaya kadar, vergi mevzuatında görülebilecek 

değişiklikler nedeniyle yargıya duyulan güven sarsılabilmektedir. Ayrıca, 

zamanaşımı süresinin dolması veya af kanunlarının çıkarılacağı beklentisiyle 

mükelleflerin vergi borcunu ödemekten kaçınması ve ihtilafı, ağır işleyen bir 

vergi yargı sistemine intikal ettirme eğilimi göstermeleri gündeme 

gelebilmektedir.  

Dava süresinin uzaması, uyuşmazlık taraflarının davaya ilişkin olarak 

katlandıkları masrafların artmasına neden olabilmekte ve bu şekilde ağır 

işleyen bir vergi yargısı, mükelleflerin yargı düzenine olan güveninin 

                                            
10 Mutluer, Türkiye’de Vergi Yargı Sistemi, s. 79. 
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sarsılmasına ve hukuk devletinin sağlıklı bir şekilde işlemesine engel 

oluşturabilmektedir.   

 

 

(4). Vergi Yargısının Örgütlenme Şekli 

 

Vergi yargısının etkinliğinde rol oynayan önemli unsurlardan biri de, 

yargı mercileri arasındaki görev dağılımı gibi vergi yargısının örgütlenme 

şeklidir.  

İdari yargı içinde yer alan vergi yargısının temeli, 2575 sayılı Danıştay 

Kanunu’na ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 

Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’a 

dayanmaktadır.  

Mükellefler nezdinde devletin vergilendirmeye ilişkin işlemler yapması, 

idari nitelikte bir tasarruftur. VUK’nun 20. maddesinde de tarh işleminin, idari 

nitelikte bir tasarruf olduğu belirtilmiştir. Diğer idari işlemler üzerinde 

geçerliliği olan hukuk kuralları, vergisel işlemler bakımından da geçerli 

olmaktadır. Bununla beraber, vergilemeye ilişkin işlemlerin hukuki denetimini 

yapmakla görevli olan vergi mahkemelerinin, idari yargı içinde özel görevli 

yargı mercileri olarak kabul edildiği görülmektedir.  

2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, 

İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 

Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’u ile idari yargıda, iki 

kademeli bir yargılama modelinin benimsendiği görülmektedir. Bunlardan 

ilkini vergi mahkemeleri oluştururken, ikincisi, bölge idare mahkemeleri ve 

Danıştay’dan meydana gelmektedir. Vergi yargısı sistemimizin etkinliğinde, 

bu ikili yapılanmanın önemi büyük olup, vergi yargısı yapılanmasını daha 

sade bir şekle dönüştürmüştür.   
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(5). Yargılama Usulü 

 

İdari yargılama usulünde kabul edilen yazılılık ilkesine bağlı olarak, 

dava görülürken, davanın tarafları mahkemede bulunmamaktadır. Bu şekilde 

yargı mercileri, davadaki maddi olayın saptanmasını sağlayacak araçlardan 

yararlanamamaktadır. Maddi olayların belirlenmesine katkıda bulunacak olan 

davacılarda ise, bilgi yetersizliği bulunmaktadır. İdari makamların yeterli 

teknik bilgiden yoksun olmaları nedeniyle de yargılama süreci 

uzayabilmektedir.  

Ayrıca, tek hakimle çözülebilecek davalara, kurul halinde bakılması da 

zaman kaybına yol açabilmektedir.11 

Dava açma ve savunma hakkı, duruşma, tanık, süre, tebligat ve 

bilirkişi, yargılama usulüyle ilgili olup, vergi yargısı sistemimizin etkinliğini 

etkilemektedir. 

 

 

2. Yargılama Prosedürü Açısından Değerlendirilmesi 

 

 

a. Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliğinin Ölçülmesinde Kullanılan 

Parametreler  

 

Etkinlik analizinin gerçekleştirilebilmesi, uygun ve anlamlı 

parametrelerin kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. Analiz edilen olgular, 

önceden belirlenen parametreler dahilinde bir değerlendirmeye tabi 

tutulmadığı müddetçe, bilgi sunulacak olanlar bakımından bir anlam 

taşımayacaktır. Bu çerçevede, yapılacak etkinlik araştırmasında, 

parametrelerin doğru seçilmesi gerekmektedir. Seçilecek parametreler, 

analize konu edilen olgular hakkında sağlıklı bir fikir edinilmesini sağlar 

nitelikte olmalı ve de kendi içinde tutarlılık ve bütünlük göstermelidir. 

                                            
11 Kudret Ulutürk, “İdari Yargıda Sorunlar”, İzmir Barosu Dergisi, Ekim, 1993, s. 14. 
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İstatistiksel verilere dayandırılan parametreler, somut bir çıkarsama 

yapmaya imkan sağlaması nedeniyle rasyonel bir tercih olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Nitekim, parametre, ana kitle hakkında ortalama, tahmini yapılan 

karakteristik değerler anlamında kullanılmaktadır. 

Anayasa, vergi hukuku, idare hukuku ve maliye gibi sosyal disiplinlerle 

yakından ilgili olan vergi yargısı, etkinlik ölçümlemesine çok yatkın 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, analiz yapılırken ele alınan olgunun, öncelikle 

sayısal verilerle ifade edilmesini sağlayacak başlangıç noktalarının 

saptanması gerekmektedir. Gereken parametrelerin belirlenmesinden sonra, 

sosyal bilimler üzerine yapılacak etkinlik analizinde, etkinlik 

değerlendirilmesinde esas alınacak hedef kriterin ortaya konulması şarttır. 

Etkinlik bakımından söz konusu olan kapasite kullanımının üst limiti, analize 

tabi tutulan olgunun, ortalama kabul edilebilir değerlere olan mesafesini 

gösteren bir ölçü birimini işaret etmektedir.  

Etkinlik araştırmasının sağlıklı sonuç vermesi bakımından, bu değerin 

tespiti önemli olmaktadır. Zira, bu değerin gerekenden farklı belirlenmesi, 

etkinlik düzeyi üzerinde doğrudan etkili olacaktır.  

Sosyal bilimlerde araştırma konularının sübjektif değer yargılarının 

etkisi altında olması, genel bir etkinlik tanımlamasının yapılabilmesini 

zorlaştırmaktadır. Bağımsız karar alma yetkisine sahip bir örgütlenme biçimi 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vergi yargısı sisteminin etkinliğinin 

araştırılmasına pek rastlanmadığını söylemek mümkündür. Ayrıca, mükellef, 

idare ve karar mercilerinden oluşan vergi yargılamasının etkinlik 

araştırmasında, aktörlerin hangisi tarafından bakıldığına bağlı olarak sonuçlar 

da değişiklik göstermektedir. Karar merciinden çıkan kararların, uyuşmazlığın 

bir tarafı için etkin olarak yorumlanabilmesine karşılık, diğer tarafta aksine bir 

görüşün oluşmasına neden olmasından kaynaklı olarak, vergi yargısı 

organları kararlarının ihtilafın iki tarafı üzerinde de sonuç yaratması, 

kararların etkinliği bakımından nispi olmasına yol açmaktadır.  

Yargının bağımsız ve dış müdahalelere kapalı olma özelliği, üzerinde 

bir etkinlik araştırması yapılmasını engellememelidir. Nitekim, günümüz 

toplumlarının şartları, yargı sistemi üzerinde etkili olmaktadır. Yargının da bir 
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kamu hizmeti olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu hizmetin 

kullanıcılara ne oranda etkin dağıtıldığını tespit etme gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Zira, yargı sistemindeki bozuklukların tespiti ve bunun 

sonucunda getirilecek çözüm önerilerinin uygulamaya konulması, kamu 

düzeninin sağlanması ve korunması bakımından önemlidir. 

Türk vergi yargısı sisteminin etkinliğinin ölçülmesinde, vergi 

uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulma hızı ve vergi mahkemesi 

kararlarının, üst yargı mercilerinde tasdik edilme durumu parametrelerine 

başvurulabilmektedir.  

 

 

b. Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliğinin Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüme 

Kavuşturulma Hızı Bakımından Değerlendirilmesi 

 

Liberalleşme sürecinde devlet, pek çok sektörde mal ve hizmet üretim 

işlevini özel teşebbüslere devretmiştir. Kamusal bir hizmet olarak yargı 

hizmetini ise, kamunun dirliği ve düzeni bakımından sahip olduğu önem 

doğrultusunda devlet sunmakla yükümlüdür.  

Bu çerçevede, diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi, adalet 

hizmetlerinin de topluma hızlı bir şekilde ulaştırılması gerekmektedir. 

Bölünebilir bir tüketim hizmeti olan yargı hizmetinden yararlananların birbirine 

rakip olmaları mümkün olduğundan, hizmetten yararlanmak isteyenlerin 

sayısının artmasına bağlı olarak, yargı hizmetlerinin kalitesi düşerek, 

yargılama sürelerinin uzaması söz konusu olabilmektedir.12 Bununla birlikte, 

yargı hizmetinin devlet tarafından sunuluyor olması nedeniyle, toplumsal 

düzene karşı duyulan güven artmaktadır. Bu güven hizmetinden de, toplum, 

ortak kullanım ürünü olarak yararlanmaktadır. Ancak, dava sayısı artıp, 

yargılama süreleri uzadıkça, ortak güvenlik hizmetinin faydası da 

azalmaktadır. 13-14 

                                            
12 Mustafa Durmuş, Kamu Ekonomisi Ders Notları, Ankara, 2009. 
13 Kazak, a.g.e., s. 60. 
14 Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 264. 



122 
 

Öte yandan, diğer kamu hizmetlerinden farklı olarak, yargılama süreci, 

belirli bir zaman aralığına yayılıdır. Bazı vergi uyuşmazlıklarının 

sonuçlanması ise, daha uzun sürede gerçekleşebilmekte, bu durum, 

ihtilafların en üst yargı mercilerine taşınması durumunda daha açık 

görülmektedir. Bu şartlar altında ise, yargılama süresini belli ölçülere 

bağlamak güçleşmektedir. 

Bu kapsamda, Anayasa’nın 141. maddesinin son fıkrasına göre, 

“Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının 

görevidir.” deyiminden, gecikmelerin önlenmesinin amaçlandığı sonucuna 

ulaşılabilmektedir.  

Anayasa’nın 5. maddesinde belirtildiği şekliyle, kişilerin refah, huzur ve 

mutluluğunu sağlamak ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, 

devletin temel görevleri arasında sayılmıştır. Buradan hareketle, devletin 

mahkemeleriyle kişisel hakları korumayı amaçlayarak sunduğu yargı 

hizmetinden, hakkı ihlal edilen herkesin yararlanabilmesi ve bu hizmetin en 

az giderle ve en az zahmetle kişilerin yararlanmasına sunulması 

gerekmektedir. Yargı mercilerine başvurulduğunda, hakların kısa sürede 

korunması veya iade edilmesi de önemli olmaktadır. Devlet açısından bir 

hizmet kusuru oluşturan yargı hizmetinin geç işlemesi, toplum düzeniyle de 

yakından ilgili bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, bir dava açıldığında kamu 

yararı alanına girilmiş olmakta ve davanın hukuka uygun olarak, hızlı bir 

şekilde sonuçlandırılmasında tarafların olduğu kadar, kamunun da yararı 

bulunmaktadır.15 

İdari yargıda, hukuka uygunluk karinesinden yararlanılan idari 

işlemlere karşı açılan davalar, dava konusu işlemin yürütülmesine engel 

oluşturmamakta ve idare bu işlemleri kendiliğinden yerine getirebilmektedir. 

Bu yürütme nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların idare tarafından tazmini 

sağlanmakla birlikte, vergilerden oluşan kamu bütçelerinden bu tazminatların 

karşılanıyor olması da, tartışmaların çıkmasına yol açmaktadır.  

                                            
15 Kazak, a.g.e., s. 44-45. 
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Kişi hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından, yargılama 

sürelerinin uluslararası hukuk sözleşmelerinde düzenlenmiş olması da, 

konunun öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Zira, AİHS’nin 6. 

maddesinde, “Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, 

gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek 

olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından 

davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak 

görülmesini isteme hakkına sahiptir.” denilerek “Adil yargılanma hakkı” 

başlığı ile bu husus vurgulanmıştır. Bu hükümde kullanılan “makul sürede 

yargılanma hakkı” ifadesi, Anayasa’nın 141. maddesi ile benzerlik 

göstermekle birlikte, 141. maddede öngörülen “mümkün olan süratle 

yargılama”, Anayasa’nın yargıya verdiği bir görev niteliği taşıması 

bakımından farklılık arz etmektedir. AİHS’nin 6. maddesinde öngörülen 

“makul sürede yargılanma” ise, ilgili kişi bakımından dava edilebilir bir hak 

niteliği taşımaktadır. 

“Mümkün olan sürat” ve “makul süre” kavramlarından ne anlaşılması 

gerektiği ile ilgili, AİHM, her somut olayda dava konusunun niteliği, davanın 

içinde bulunduğu özel şartlar ve mahkeme içtihatlarında kullanılan ölçütler 

çerçevesinde karar vermektedir.16 

AİHM’ne göre cezai konularda makul süre, temyiz aşaması da dahil 

olmak üzere, tartışma konusu yargılamanın bütününü kapsamaktadır. Bu 

durum, kişisel hak ve yükümlülükler bakımından da bir farklılık 

yaratmamaktadır. Zira, AİHS’nin 6. maddesi, ilk derece, istinaf veya temyiz 

yolundan bağımsız olarak makul sürede karara bağlanması gerektiğini 

belirtmektedir. 

Davacının usul bakımından idari davalarda aktif bir fonksiyonunun 

olmaması nedeniyle, davacının işi geciktirmesinden bahsedilememektedir. 

Bununla birlikte, idarenin ve idari hakimlerin yükümlülükleri bulunmakta ve 

bunlardan kaynaklı olarak gecikmeler söz konusu olabilmektedir. Bu 

kapsamda, idare ve yargılama makamlarının ihmal veya kusurunun 

                                            
16 A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 284. 
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bulunması durumunda, makul sürenin aşılmasından, Devlet sorumlu 

olacaktır.  

AİHS’ne taraf olan devletlerin, yargı yapılarını, davaları makul sürede 

bitirecek şekilde örgütleme yükümlülükleri vardır. Bu kapsamda, devletler, 

yargılamanın sürüncemede kalmasına karşı önlemler almakla yükümlü 

bulunmaktadırlar. Hakim sayısının ve altyapının yetersiz oluşu, hukuk 

boşlukları ve iş yükü fazlalığı gibi nedenler, devleti sorumluluktan 

kurtarmamaktadır. Uluslararası hukukun, iç hukukumuza üstünlüğü göz 

önünde tutulduğu takdirde ise, AİHS’nin bu hükmünün önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini 

düşünen vatandaşlar, AİHM’ne başvurarak, Türkiye’yi tazminata mahkum 

edebilmektedirler.  

Vergi uyuşmazlıklarının, enflasyonun yüksek seyrettiği ülkelerde, uzun 

süreler sonunda çözümlenmesi de vergi idaresi ve mükellefler bakımından, 

ihtilafın maliyetinin artmasına sebebiyet vermektedir. Vergi idaresi 

bakımından, ulusal paranın zaman içinde değer kaybetmesi, uyuşmazlık 

konusu vergi alacağının öneminin azalmasına yol açmaktadır. 

Uyuşmazlıkların makul bir sürede çözüme kavuşturulmamasının, mükellefler 

açısından, ileriye dönük iktisadi ve ticari planlamalar konusunda belirsizlikler 

yaratmak gibi olumsuz etkileri gündeme gelmektedir.  

Bununla birlikte, yargılamada çabukluğun tek amaç olarak 

gösterilmesi, maddi gerçeğe ulaşma hedefinin dikkate alınmaması gibi bir 

sonuç doğurabilmekte, bu da temyiz edilecek dava sayısının, yargının iş 

yükünün ve gereksiz masrafların artması anlamına gelmektedir.17 

 

(1). Vergi Yargısı Organlarının İş Yükü 

 

Vergi uyuşmazlıkları bakımından, vergi yargısı organlarının iş yükü 

miktarı, bu organların çözüm üretmedeki hızını belirleyen en önemli 

unsurlardan birini oluşturmaktadır.  

                                            
17 Kazak, a.g.e., s. 45. 
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Ülkemizde, idari yargı içinde örgütlenmiş olan vergi yargısı, iki dereceli 

bir yapıya sahip bulunmakta, bu yapılanma içinde vergi mahkemeleri, yerel 

düzeyde teşkilatlanıp vergi ihtilaflarına ilk derece mahkemesi olarak 

bakmakta, bölge idare mahkemeleri itiraz ve Danıştay, temyiz mahkemeleri 

sıfatıyla ikinci derece yargı mercii olarak görev yapmaktadır.  

Vergi yargısı organlarının etkin çalışması ve vergi uyuşmazlıklarına 

kısa sürede çözüm getirebilmeleri, çalışma kapasitelerine uygun ve dengeli 

bir iş yükü dağılımının sağlanabilmesine bağlıdır. Zira, yargı organlarının 

etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan belli bir iş yükü vardır. Bunu ise, yargı 

merciinde çalışanların sayısı ve örgütlenme biçimi gibi etkenler 

belirlemektedir. Bu iş yükünün aşılması halinde de, adalet sisteminde 

aksamalar yaşanması ihtimal dahilindedir. Türk vergi yargı sisteminde, 1982 

yılında gerçekleştirilen idari yargı reformu sonrasında, iş yükü dağılımı 

istikrarsız bir gelişim göstermiştir.  

Vergi mahkemesi kararlarında, ihtilafların bir kısmı hakkında verilen 

kararlar usule ve hukuka uygunken, bir kısmı bozulmalarını gerektirecek 

eksiklikler taşıyabilmektedirler. Bu halde Danıştay, kararın onanarak 

kesinleşen kısmını kararında ayrıca belirtmek durumundadır. Kanunda 

öngörülen bozma nedenlerinden birini vergi mahkemesi kararlarının taşıması 

durumunda, Danıştay söz konusu kararı bozacaktır. Bozma kararı üzerine, 

Danıştay, bozduğu karara ilişkin dosyayı ilk derece mahkemesine geri 

göndermekte, istisnai durumlarda ise, Danıştay, işin esası hakkında karar 

vermektedir. Temyize konu teşkil eden kararı Danıştay’ın, hukuka aykırı 

bularak bozması durumunda, bozulan karara ilişkin dosya, kararı veren vergi 

mahkemesine geri gönderilmektedir.  

Vergi mahkemesi ise, bozma kararına uyabileceği gibi eski kararında 

da direnebilmektedir. Mahkemenin bozma kararına uyması durumunda, 

dosyayı öncelikle yeniden inceleyerek, bozmaya uygun şekilde yeniden karar 

vermektedir. Danıştay’ın bozma kararına uyan vergi mahkemesinin kararı, 

bozma esaslarına uygunluk yönünden temyiz edilebilmektedir.  

Mahkemenin ilk kararında direnmesi durumunda, tarafların 

mahkemenin ısrar kararını, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz 
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etme hakkı vardır.18 Danıştay’ın bozma kararına uyan mahkemenin yeniden 

yapacağı yargılamada, yükümlü aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi 

mümkün değildir. 

Bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar kesin 

olup, bu kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır. Bölge idare mahkemesi 

kararlarına karşı İYUK’nun 54. maddesi uyarınca, kararın düzeltilmesi istemi 

mümkündür. 

 

 

i. Vergi Mahkemelerinin İş Yükü 

 

2577 sayılı İYUK’nun 5. maddesinde 18.06.1994 tarih ve 4001 sayılı 

Kanun ile yapılan değişiklikle, 1995 yılından sonra, dava sayısında bir 

azalma görülmüştür. Zira, söz konusu maddeye göre, aralarında maddi veya 

hukuki yönden bağlılık veya sebep sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme 

karşı bir dilekçe ile dava açılabilmektedir. Bu şekilde mahkemeler, ayrı açılan 

davaları birleştirerek çözmektedir. Ancak, 2000-2002 arası dönemde 

yaşanan ekonomik krizlerin de etkisiyle, 2002 yılında, toplam dava sayısında 

bir artış gözlemlenmiştir.  

AB, birliğe katılım için aday ülkeler tarafından pek çok kriterin orta ve 

uzun vadeli programlar çerçevesinde yerine getirilmesi şartını aramakta ve 

bu şartların sağlanıp sağlanmadığını, belli aralıklarla kontrol etmektedir. 

Adalet sisteminin asgari birtakım standartları sağlaması bakımından da 

AB’nin aday ülkelerden talepleri bulunmaktadır. Aday ülkeler ise bu asgari 

kriterleri yerine getirmeyi, Birlik ile yaptığı anlaşmalar aracılığıyla taahhüt 

etmektedir. Bu taahhütlerin kabul edilmesi de, Birlik tarafından belirlenen 

koşulların aday ülkeler tarafından da amaçlandığına işaret etmektedir. Bu 

çerçevede, toplam mahkeme sayıları bakımından diğer ülkelerle 

kıyaslandığında Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en fazla mahkemeye sahip 

ülke konumundadır. Bununla birlikte, mahkeme sayılarındaki fazlalık, vergi 

                                            
18 Kızılot, a.g.e., s. 304. 
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mahkemelerinin ihtilaflara çözüm üretme konusundaki etkinliğine 

yansımamaktadır.  

İzleyen yıla devreden iş miktarı, vergi yargısının etkinliğinin tespitinde 

önemli olup, devreden dava sayısının sürekli bir artış halinde olması, vergi 

yargısının ihtilaflara çözüm getirmede birtakım sıkıntıların olduğunu 

göstermektedir. Bunlar, vergi yargısı sisteminin personel, teknik 

yetersizliğinden veya vergi davalarının sayısında görülen devrevi artışlardan 

da kaynaklanabilir. Devreden iş sayısındaki artışın, vergi yargısının yavaş 

işlemesinden kaynaklandığını söylemek zordur. Zira, mevcut çalışma hızı ve 

kapasitesiyle dava sayılarında görülen dönemsel artışlara, vergi yargısı, 

anında tepki gösteremeyebilmektedir.  

Devreden iş sayısındaki artış, vergi yargısı organlarının, cari yılda 

önlerine gelen davalara yeterince yoğunlaşamaması ve iş kapasitesinin 

önemli bir bölümünü önceki yıllara tahsis etmelerine yol açmaktadır.  

Sonuçta, Türk vergi yargısı sisteminde, vergi mahkemelerinin ağır bir 

iş yükü altında olduğu dikkate alınarak, reform sonrasında, devreden iş 

oranında bazı dönemlerde iyileşmeler görülse de bu iyileşmelerin kalıcı 

olmadığı söylenebilir. 

 

 

ii. Bölge İdare Mahkemelerinin İş Yükü 

 

Ülkemizde bölge idare mahkemelerinin, yargı çevresinde bulunan 

idare ve vergi mahkemelerinde İYUK’na göre, tek hakimle verilen kararları 

itiraz üzerine inceleyerek, kesin olarak hükme bağladığı göz önünde 

tutulduğunda, bu mahkemelerin iş yükünde, vergi ve idare mahkemelerinden 

gelen davaların birlikte etkili olduğu söylenebilmektedir. İYUK’nun 45. 

maddesine göre, vergi mahkemelerinin tek hakim tarafından verilen nihai 

kararlarına karşı, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare 

mahkemesinde itiraz edilebilir. Dosya üzerinden yapılan incelemede, maddi 

vakıalar hakkında ulaşılan bilginin yeterli görülmesi, itirazın hukuki noktalara 

ilişkin olması veya itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesinin 
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mümkün olması durumunda, bölge idare mahkemesi, işin esası hakkında 

karar verir. 

Bölge idare mahkemeleri, yıl içinde karşılaştıkları iş yükünün büyük bir 

kısmını aynı yıl içinde çözüme kavuşturmaktadır. Sadece idare ve vergi 

mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararlar için bölge idare 

mahkemelerine itiraz edilebilmesi, bunda etkili olmaktadır. 

İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakimle veya kurul halinde karar 

verileceği, dava konusu ihtilafın tutarına göre belirlenmektedir. Tek hakimle 

çözülebilecek davaların düşük bir parasal tutara bağlanması, özellikle 

enflasyonist eğilimlerin yüksek olduğu ülkelerde, bölge idare mahkemelerine 

yapılacak itiraz sayısında bir azalma olmasına ve vergi uyuşmazlıklarının 

büyük oranda temyizen Danıştay’a intikal ettirilmesine yol açmaktadır. Bu 

durum ise, bölge idare mahkemelerinin etkinliğini azaltmaktadır. Vergi 

mahkemelerinin kurul halinde baktıkları davalar için tek üst yargı mercii olan 

Danıştay’ın ise, iş yükü daha da ağırlaşmaktadır. Bu şekilde de, Türk vergi 

yargısı sisteminin etkinsizliği gündeme gelmektedir.  

 

 

iii. Danıştay’ın İş Yükü 

 

Bilindiği üzere, Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinden verilen 

kararlara ve ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarla ilgili kararlara 

karşı temyiz istemlerini inceleyen ve karara bağlayan Türk idari yargı 

sisteminin yüksek mahkemesi konumundadır. 

Türk hukukunda tam anlamıyla bir istinaf sisteminin, diğer bir deyişle, 

ilk derece mahkemesi kararlarına karşı en üst dereceli mahkemeden önce, 

ikinci derecede başvurulan kanun yolunun bulunmayışı, olağan kanun yolları 

içinde temyiz incelemesinin önemini artırmaktadır.19 

                                            
19 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, 5. Baskı, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara, 1996, s. 408. 
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Genel olarak temyiz yolunda, nihai kararların hukuka uygun olup 

olmadığı denetlenmekte, ilk derece yargı yerinin inceleyip yargıladığı maddi 

olgular yeniden ele alınmamaktadır.  

Danıştay, idarenin genel düzenleyici işlemlerinde danışma ve 

inceleme mercii olarak ve idare ile vergi mahkemelerinin verdiği kararları 

inceleyerek, temyiz mercii olarak görev yapmaktadır.  

İdari ve vergi davalarının temyiz mercii olarak görev yapmakta olan 

Danıştay’ın ağır bir iş yükü olduğu söylenebilir. 

 

 

(2). Vergi Yargısı Organlarında Ortalama Yargılama Süreleri 

 

 

i. Vergi Yargılama Süreci 

 

Yargılama süreci, mükelleflerin dava dilekçelerini vermeleriyle 

başlamakta ve İYUK’nda belirtilen prosedürlerin toplamından oluşmaktadır.  

 

 

aa. Dava Açma Süresi 

 

İYUK’nun 7. maddesinde, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen 

hallerde vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde 30, Danıştay’da 

60 günlük dava açma süresi öngörülmüştür. Vergi, resim ve harçlar ile 

benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan 

uyuşmazlıklarda tahakkuku tahsile bağlı vergilerde tahsilatın, tebliğ yapılan 

veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin, tevkif yoluyla alınan vergilerde 

istihkak sahiplerine ödemenin, tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve 

idarenin dava açması gereken konularda da ilgili mercii veya komisyon 

kararının idareye geldiği tarihten itibaren bu süreler başlamaktadır. 
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Hak düşürücü sürelerden olan dava açma süresinde mükellefin vergi 

mahkemesinde dava açmaması durumunda, dava hakkı düşerek, yargı yolu 

kapanmaktadır. 

 

 

 

ab. Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme 

 

Dilekçeler, İYUK’nun 14. maddesi hükmü gereğince, mahkeme 

başkanı veya hakimin havale etmesiyle kaydolmaktadır. Mahkeme başkanı 

veya onun tayin edeceği bir üye tarafından dilekçeler, görev ve yetki, idari 

merci tecavüzü, ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi 

gereken bir işlem olup olmadığı, süre aşımı ve husumet gibi yönlerden, 

önincelemeye tabi tutulmaktadır.  

 

 

 

ac. Dosyaların Tekemmülü 

 

 İlk incelemeden sonra, dilekçeler tebligata çıkarılmaktadır. Dava 

dilekçe ve eklerinin birer örneği davalıya ve davalı tarafından verilen 

savunma ise, davacıya tebliğ olunmaktadır. Davalara ilişkin işlem 

dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte ilgili 

mahkeme başkanlığına gönderilmektedir. 

 Taraflar yapılacak tebliğlere karşı, İYUK’nun 16. maddesine göre, 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde cevap verebilirler.  

İYUK’nun 20. maddesinde ise, dosyaların tekemmül ettikleri sıraya 

göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılması 

gerektiği hükme bağlanmıştır.  
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ad. Duruşma 

 

İYUK’nun 17. maddesinde, Danıştay ile idare ve vergi 

mahkemelerinde açılan iptal ve belli bir tutarı aşan tam yargı davaları ile tarh 

edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 

cezaları toplamının belli bir tutarı aştığı vergi davalarında, taraflardan birinin 

isteği üzerine duruşma yapılacağı belirtilmiştir. 

Duruşma davetiyelerinin, duruşma gününden en az 30 gün önce 

taraflara gönderilmesi gerekmektedir. İYUK’nun 19. maddesine göre de, 

duruşmalı işlerde duruşma yapıldıktan sonra 15 gün içinde karar verilmelidir.  

 

 

ae. Ara Kararlar 

 

Hakimler, baktıkları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden 

yapabilmekte ve dosyaların tekemmülünden sonra, dosya üzerinde 

çalışmaya başlamaktadırlar. Bu kapsamda, taraflardan veya çeşitli 

kurumlardan bilgi isteyebilirler. Bu kararların, ilgililer tarafından yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Ara kararlar, dosyayı karara hazırlamakta ancak, 

alınan kararlardaki işlemlerin yapılması için ek süreler de gerektiğinden 

yargılama süreci uzamaktadır. 

 

 

af. Yürütmenin Durdurulması 

 

Anayasa’nın 125. maddesinin 5. fıkrası, “İdari işlemin uygulanması 

halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça 

hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe 

gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.” hükmünü haizdir. 

Buna göre, yargısal denetim yapılırken belirli şartların varlığı halinde, ilgili 

işlemin yürürlüğü durdurulmaktadır. 
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İdari yargıda dava açılması kural olarak, işlemin yürütmesini 

kendiliğinden durdurmamaktadır. Bunun için davacının bu yönde bir talebinin 

olmasının yanında, 125. maddenin 5. fıkrasında belirtilen telafisi güç veya 

imkansız zararların doğmasıyla birlikte, işlemin açıkça hukuka aykırı olması 

gerekmektedir. 

İdari işlemi bir süre askıda tutan geçici bir tedbir mahiyetindeki 

yürütmenin durdurulması, davayı esastan çözmemektedir. Ara kararların, 

davayı ilerletmeye yönelik kararlar olduğu göz önünde tutulduğunda, bu 

şekilde nitelenen yürütmenin durdurulması kararlarının ara karar mahiyetinde 

olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

Yürütmenin durdurulması kararları, geriye yürümekte ve geleceğe 

etkili sonuçlar doğurmakta ve yürütmenin durdurulması kararlarına da uyma 

zorunluluğu bulunmaktadır. Nitekim, yürütmenin durdurulması kararlarının 

yerine getirilmemesi, idarenin mali, siyasi ve cezai sorumluluğuna yol 

açmaktadır.  

İYUK’nun 27. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, vergi mahkemelerinde, 

vergi ihtilaflarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve 

harçlarla benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava edilen 

kısmının tahsil işlemleri durmaktadır. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler 

üzerinde yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalarda, 

tahsilat işlemi durmamakta, bunlar için ayrıca yürütmenin durdurulması 

istenebilmektedir. Danıştay ve bölge idare mahkemelerinde açılan davalarda 

da yürütme kendiliğinden durmamaktadır.  

Yürütmenin durdurulması da, vergi yargılaması sürecini etkilemekte, 

tarafların talebiyle mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı 

verilmesi, bu kararların taraflara tebliği, vergi yargılaması sürecinin 

uzamasına neden olmaktadır. 
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ag. Karar 

 

İYUK’nun 25. maddesine göre, mahkeme başkanı ve üyeleri veya 

hakimi tarafından kararların imzalı asıllarından birinin, karar dosyasına, 

diğerinin ise dava dosyasına konulması gerekmektedir. Tasdikli birer 

örneğinin de, taraflara tebliğ edileceği hüküm altına alınmıştır.  

Vergi yargısında bir ihtilafın çözümlenebilmesi için bu aşamaların 

tamamlanması gerekmektedir. 

 

 

 

ii. Yargılama Süreleri 

 

 

Bazı durumlarda, ilk derece yargı mercii kararlarının itiraz veya temyiz 

yoluyla üst yargı mercilerine taşınmasıyla ve olağanüstü kanun yollarına 

başvurulmasıyla,  yargılama süreleri uzamaktadır.  

Danıştay’ın vergi uyuşmazlıklarını bir buçuk yıla yakın bir sürede 

sonuçlandırdığı görülmektedir. Bu durum ise, vergi yargısı sisteminin 

işlerliğini tehlikeye düşürmektedir.  

Enflasyonist eğilimlerin yüksek olduğu ülkelerde, yargılama sürelerinin 

de uzun olması, vergi idaresi açısından risk, mükellefler bakımından da 

belirsizlik yaratmaktadır.  

Mevcut yargılama hızı, uyuşmazlıkların bölge idare mahkemesi veya 

Danıştay’a intikal etmesi durumunda oldukça düşmekte ve etkinlikten 

uzaklaşılmaktadır.  
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iii. Etkinliğin Vergi Mahkemesi Kararlarının Üst Yargı Mercilerinde Tasdik 

Edilmesine Göre Belirlenmesi 

 

 

Vergi mahkemesi kararları, Danıştay’da temyiz edilerek veya bölge 

idare mahkemesine itiraz başvurusunda bulunularak, üst mahkemede 

yeniden incelenebilmektedir. Vergi mahkemelerinin verdiği kararları bölge 

idare mahkemeleri tasdik edebilir veya kararı bozarak işin esası hakkında 

karar verebilmektedir. Bölge idare mahkemelerinin vergi mahkemesi kararını 

bozması halinde dava dosyasını tekrar vergi mahkemesine göndermesi, 

itiraza konu edilen ilk derece yargı yeri kararının İYUK’nun 15. maddesi 

gereği ilk inceleme üzerine verilen kararlardan olması ve görevsiz olarak 

davaya bakan hakim tarafından verilmiş bulunması durumlarında 

mümkündür.  

Danıştay’ın, vergi mahkemesi kararlarını incelemesi sonucunda ise, 

onama, değiştirerek onama, düzelterek onama veya bozma kararları verdiği 

görülmektedir. 

Temyiz ve itiraz başvurusu sonucunda, vergi mahkemesi kararlarının 

hukuka uygun olup olmadığını denetleyen Danıştay ve bölge idare 

mahkemesi kararları, vergi mahkemelerinin kararlarının hukuksal 

geçerliliklerinin sınanmasını sağlamakta ve bu şekilde söz konusu 

mahkemelerin etkinliklerini ortaya koymaktadır. Vergi mahkemesiyle 

Danıştay ve bölge idare mahkemesi kararları arasındaki uyum, ilk derece 

yargı organı olan vergi mahkemelerinin etkin çalıştığına işaret etmektedir. Bu 

çerçevede, vergi mahkemesi kararlarının ikinci derece yargı organlarında 

onanma oranı, vergi mahkemelerinin etkinliğinin bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir.  
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II. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALAR 

DOĞRULTUSUNDA TÜRK VERGİ YARGI SİSTEMİNE YÖNELİK 

ÖNERİLER  

 

 

A. Mahkemelerin Etkinlik Düzeyi İle İlgili Değerlendirmeler  

 

1982 reformu ve 4001 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra 

vergi mahkemelerinin iş yükü azalmış olsa da, hala yüksek sayılabilecek 

düzeyde bulunmaktadır. Nitekim, hakimlerin, savcıların ve yardımcı 

personelin gayretlerine rağmen, mahkemelerdeki dava sayısı her yıl artış 

göstermektedir. Son yıllarda yaşanan hakim sayısındaki artış da, vergi 

mahkemelerinin izleyen yıla iş devir oranının yüksekliği göz önünde 

bulundurulduğunda, vergi mahkemeleri üzerindeki iş yükünün artmasını 

engelleyememiştir. Dava sayısındaki bu kayda değer artış, yargının 

kendisinden beklenen etkin, hızlı ve doğru bir şekilde adaleti yerine getirme 

görevini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Vergi mahkemelerinin gerçekleştirdikleri ilk derece yargılaması, makul 

sayılabilecek süreler içinde tamamlanmakta, bununla birlikte, dava sayısının 

fazla oluşu ve hakim sayısının yetersizliği nedenine bağlı olarak iş yükü devir 

oranları yüksek kalmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, vergi 

mahkemelerinin uyuşmazlıkların çözülmesi hızı parametresi yönünden 

kısmen etkin olduğu söylenebilir.  

Vergi yargısının etkinliğini ölçmede kullanılan parametrelerden diğeri, 

vergi mahkemesi kararlarının Danıştay ve bölge idare mahkemesinde 

onanması olup, vergi mahkemesi kararlarının büyük bir kısmının tasdik 

edilmesiyle, bu mahkemelerin etkin çalıştığı sonucuna ulaşılabilmektedir.  

Tek hakimle çözümlenecek davaların düşük bir parasal tutara 

bağlanması, enflasyonist eğilimlerin yüksek olduğu ülkemizde, bölge idare 

mahkemelerine yapılacak itiraz sayısının azalmasına ve vergi ihtilaflarının 

büyük bir kısmının temyizen Danıştay’a gitmesine yol açmaktadır. Bu durum 

ise, bölge idare mahkemelerinin etkinliğini azaltmaktadır.  
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Bir yargı organının iş yükünün azaltılması, sistemin bütünü için her 

zaman faydalı olmamakta, iş yükünün yargı organları arasında dengeli 

dağıtılması gerektiği düşünülmektedir.  

 

 

 

B. Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Öneriler  

 

 

İdare edilenlerle idare arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların idari çözüm yolları kullanılmadan yargı alanına taşınması, 

yargı yerlerinin belli konularda yerleşmiş içtihatlarına uygun davranılmadan 

aynı konuların tekrar yargı önüne getirilmesini gerektirecek eylem ve 

işlemlerde bulunulması ve kamu görevlilerine ilişkin işlemlerde takdir yetkisi 

kullanılırken, kariyer ve liyakat gibi kıstaslara bağlı kalınmaması gibi 

nedenler, yargı yerlerinin iş yükünün ciddi oranda artmasına sebebiyet 

vermiştir.  

Yargı yerlerinin ortak amacı şüphesiz, davaların en az masrafla ve 

mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması ile adaletin hızlandırılmasıdır. 

Buna karşılık, iş yükünün fazla olması, anılan amacın tam anlamıyla 

gerçekleşmesine engel oluşturmaktadır.  

Nitekim, iş çözme hızı bakımından etkin olan vergi mahkemelerinde iş 

yükü miktarının fazla olması nedenine bağlı olarak, etkinlik, iş devir 

oranlarına yansımamakta, bu şekilde ise etkinlik sınırlı kalmaktadır. Üst yargı 

mercilerinde, vergi mahkemesi kararlarının tasdik edilme oranları yüksek 

olup, bu kıstas çerçevesinde de vergi mahkemelerinin etkin çalıştığı 

söylenebilir.  

İş sonuçlandırma hızı ve iş devretme oranları bakımından Danıştay 

etkin olarak değerlendirilmemekte, bölge idare mahkemelerinin iş yükünün 

nispi olarak düşük olmasından kaynaklı olarak etkin şekilde çalışmaktadır.  

Bu kapsamda, Danıştay’ın olağandışı artış gösteren iş yükünün 

Yüksek Mahkeme olmanın gereklerine uygun, makul bir seviyeye indirilmesi, 
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uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesini sağlayıcı çözüm önerilerinin 

uygulamaya sokulması, Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun, İYUK’nda geniş ve kapsamlı değişiklikler 

yapılmasını gerektirmekte, hatta bunların yanında ve dışında İdari Usul 

Kanunu çıkarılması gibi konuya ilişkin çözüm önerilerimiz 7 başlık halinde 

aşağıda sunulmaktadır.  

Ayrıca, idari davaların görülmesini hızlandıracak bu tedbirler arasında, 

bölge idare mahkemelerinin görev alanının genişletilmesiyle, Danıştay’ın 

temyiz incelemesine tabi olan bazı uyuşmazlıkların bu mahkemelerde 

sonuçlandırılması yer almaktadır. Bölge idare mahkemelerinin istinaf 

mahkemeleri olarak yapılandırılmasının bir adımı olan bu yolla, İYUK’nun 45. 

maddesinde belirtilen konuların artırılması suretiyle, Danıştay’ın temyiz 

incelemesine tabi olan idari uyuşmazlıklar bölge idare mahkemelerinin itiraz 

incelemesine tabi kılınabilmektedir.  

Bunların yanında, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak gördüğü 

bazı davaların alt derece idari yargı yerlerine devriyle anılan Yüksek 

Mahkeme’nin iş yükünün azaltılabileceği düşünülmektedir.  

Ayrıca, tek hakimle bakılan davaların para sınırının yükseltilmesi ve bu 

şekilde davanın tek hakimin görevinde kalmasını sağlamanın da Danıştay’ın 

iş yükünü azaltmak bakımından etkin bir çözüm yöntemi olduğu 

düşünülmektedir.  

Bu kapsamda, düşük olan yargı harçlarının da uyuşmazlık taraflarını 

dava açmaya yönelttiği değerlendirilmekte olup, ülke gerçeklerine uygun 

olmak şartıyla anılan harçların miktarının da Almanya’da olduğu gibi 

artırılabileceği akla gelmektedir.  

Öte yandan, ombudsmanlık müessesesinin faaliyete geçirilmesi, 

yukarıda da değinildiği gibi genel idari usul kanununun çıkarılması ve yargı 

yoluna başvurulmadan idari çözüm yollarının geliştirilmesi gibi düzenlemeler, 

başta idari yargı olmak üzere, tüm yargı yerlerini etkileyecek niteliktedir.  

İstinaf mahkemelerinin kuruluşu ve istinafın bir kanun yolu olarak 

düzenlenmesi, idare mahkemelerinin kurulduğu 1982 yılından sonra idari 
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yargıda teşkilat ve mevzuat bakımından önemli bir değişiklik olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte, istinaf mahkemelerinin kurulmasının yargı 

yerleri ve Danıştay’ın iş yükünün giderilmesinde esaslı bir çözüm olacağı 

görüşüne karşılık, Danıştay’ın iş yükünün azaltılmasında istinaf sisteminin tek 

başına bir çözüm olmadığı, tersine böyle bir teşkilatın istinaf mahkemelerinin 

iş yükünü artırmasının ihtimal dahilinde olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, istinaf mahkemelerinin kuruluşunun, mevcut idari yargı 

düzenimizde önemli bir yere sahip Danıştay’ın etkinliğini zayıflatıcı sonuçlar 

doğurmaması gerektiği düşünülmektedir.  

Diğer yandan, ilk derece yargı yerlerinin maddi ve hukuka uygunluk 

bakımından ciddi incelemelerde bulunmak suretiyle isabetli kararlar 

vermeleri, temyiz mercilerinin iş yükünün azaltılması ve kişilerin haklarının 

korunması bakımından önem taşımaktadır. İlk derece yargı yerlerinde yeterli 

ve donanımlı bilgi ve tecrübeye sahip hakimler tarafından davaların 

görülmesi, anılan yerlerde yargılama kalitesinin de artmasını sağlayacaktır. 

Bu açıdan da istinaf sistemine geçişte, alt derece idare mahkemelerinin yetki 

alanlarının zayıflatılabileceği akla gelmektedir.  

Yargının kendinden beklenen etkin, hızlı ve doğru bir şekilde adaleti 

yerine getirme görevini olumsuz etkileyen ülkemizdeki mahkemelerin dava 

sayısının çok oluşunun, iş yükünün dengeli dağılımı ve tek hakimle bakılan 

davaların para sınırının yükseltilmesi suretiyle Danıştay’ın olağandışı artış 

gösteren iş yükünün makul bir seviyeye indirilmesi sayesinde giderilebileceği 

düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, aşağıda da yedi başlık altında sunulan 

önerilerimizden hiçbirisinin tek başına yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. 

Nitekim, tezimizin temelini oluşturan bazı Avrupa Birliği ülkeleri vergi yargı 

sistemlerinin incelenmesi sonucunda da, bir ülkede çok etkin işlediği görülen 

bir yöntemin ülkemize aynen uyarlanmasının, aynı olumlu etkiyi 

yaratmayabileceği sonucuna varılmıştır. 

Tarihsel bir gelişim sonucunda ortaya çıkan vergi sistemlerinin 

uygulandığı ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki etmenler başta 
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olmak üzere farklı bir takım ihtiyaçlara göre oluşturulması, bize göre bunun 

en temel nedenini oluşturmaktadır.  

Örneğin, nüfusa bağlı olarak İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve 

ülkemizde vergi yargısı alanında meydana gelen sorunların aynı olmadığı 

görüşündeyiz. Nitekim, farklı sayıda nüfusa sahip olan anılan ülkelerin, idari 

hukuk düzenlerinin ve bu kapsamda vergi yargı sistemlerinin de aynı 

olmadığını savunmaktayız. Dünya Bankası verilerine göre 2010 yılı için 

9.378.000 nüfusa sahip olduğu bilinen İsveç vergi yargısında geçerli olan bir 

sistemin, bu nüfusun yaklaşık sekiz katı olan ülkemizde uygulanmasının, aynı 

etkiyi yaratmayacağını düşünmekteyiz.20 

Bu çerçevede, idari usul kanununun varlığının yanında ombudsmanlık 

müessesesinin de benimsenmiş olduğu 9 milyon nüfusa sahip İsveç’te, ilk 

derece yargı yerlerine açılan dava sayısının 2007 verilerine göre yıllık 

ortalama yüz bin olmasına karşılık, aynı yılda yaklaşık 70 milyon nüfusa 

sahip ülkemizde idare ve vergi mahkemelerine ilk defa gelen dava sayısının 

227 bin civarında olduğu dikkate alındığında, İsveç İdari Usul Kanunu’nun 

ülkemizde dava sayısını azaltıp azaltamayacağı konusunda açık bir sonuca 

varılamayacağı düşünülmektedir.21 

İsveç’teki istinaf mahkemelerinin kurulması aşamasında da, getirilecek 

sistemin kolay uygulanabilir olması ve fiiliyatta görülecek sıkıntılar hakkında 

daha sonra düzenlemeler yapılabileceği esasının benimsendiği 

görülmektedir. Buna karşılık, uzun yıllar istinaf sisteminin uygulandığı 

ülkelerin benimsediği sisteme, anılan kurumu ilk defa uygulayacak olan 

ülkelerde yer verilmesinin, uygulamada bazı sıkıntılar yaratabileceği 

düşünülmektedir. Diğer ülkelerde var olan istinafta izin sisteminin benimsenip 

benimsenmeyeceği, istinaf mahkemelerinde avukatla temsil zorunluluğu 

getirilip getirilmeyeceği, temyiz ve istinaf sınırının belirlenmesi gibi konuların 

ve yaratacağı sonuçların iyi tartılması gerekmektedir.  

                                            
20 http://data.worldbank.org/country/sweden 
21 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, İdari Yargıda İstinaf Semineri, Antalya, Mayıs, 2009, 
s. 212. 
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Öte yandan, ülkemizde temyiz edilen dava sayısının da İsveç’tekine 

kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu oranların farklılık arz etmesi 

de, yargı sistemlerinin ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğinin bir sonucudur. 

Bu kapsamda olmak üzere, mahkemelerinin verdikleri kararların yanında 

karar alma süreçlerinin de önemli bir gerçeklik olduğunun göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir.  

Danıştay’ın içtihat oluşturma işlevine ağırlık verilmesinin, adalet 

sistemimizin yeniden organize edilmesinin etkili bir çözüm olup 

olmayacağının araştırılmasının ve bölge idare mahkemelerinin görev 

alanlarının genişletilmesinin faydalı olacağı düşünülmekle birlikte, anılan 

sistemlerin beraberinde bazı sorunları da getirmesi ihtimal dahilinde olup, 

bunlarla mücadelede reform yoluna gidilmesi gerekliliğinin de akılda 

tutulması gerektiği kanısındayız. Bütün bunların uygulanması ve sonucun 

açık bir şekilde görülebilmesi ise, uzun bir süreç gerektirecektir.   

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin vergi yargı sistemleri incelenmiş ve 

inceleme konusu ülkelerde geçerli olan sistemlerin uygulandıkları yerlerde 

Türk vergi yargı sistemimiz bakımından bize göre, yeni modeller aramak 

yerine var olan sistemin eksiklikleri ve aksayan yönlerinin tespit edilerek, 

bunlara bazı çözümler getirmenin daha çok yarar sağlayacağı görüşündeyiz. 

Örnek olarak incelenen ülkelerdeki hukuk bilinci ile ülkemizdeki hukuk 

algısı ve uyuşmazlıkların nitelikleri arasındaki farklılığın, idari yargı alanındaki 

mevzuat ve yargılama yöntemlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeden 

önce net bir şekilde ortaya konulması yararlı olacaktır.22 

Yabancı ülkelerde uygulanan sistemlerin araştırılmasının yararlı olacağı 

kuşkusuz olmakla birlikte, Türk vergi yargı sisteminde ve genel olarak 

ülkemizde var olan hukuk bilincinin yarattığı koşullara uygun sistemlerin 

getirilmesinin daha faydalı olacağı görüşüne katılmaktayız.23 

                                            
22 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, İdari Yargıda İstinaf Semineri, Antalya, Mayıs, 2009, 
s. 196. 
23 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, İdari Yargıda İstinaf Semineri, Antalya, Mayıs, 2009, 
s. 197. 
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Netice olarak, diğer ülkelerde geçerli olan ve etkin olduğu gözlemlenen 

bir kurum ya da bir ilkenin ülkemize uyarlanması amaçlanıyor ise, getirilmek 

istenen sistemin avantajları ile güçlüklerinin iyi tespit edilmesi ve ülkenin 

koşullarına uygun sistemlerin düşünülmesi gerekmektedir.  

 

 

1. Bağımsız Vergi Yargısı 

 

Ülkemizde idari yargı altında örgütlenen vergi yargısı, dünyada, idari 

yargıya bağlı, adli yargıya bağlı, karma ve bağımsız vergi yargısı olmak 

üzere dört çeşit model altında teşkilatlanmıştır. Bu sistemlerin olumlu olduğu 

kadar olumsuz yönleri de bulunmaktadır.  

Vergi ihtilaflarının çözümlenmesi bakımından, bütün mali 

uyuşmazlıkları çözmekle görevli iki veya üç dereceli bağımsız bir vergi yargı 

kolu oluşturulması gerektiği görüşü ortaya atılmıştır. Bu görüşe göre, idari 

yargıya bağlılık, vergi yargısının hızlı ve sağlıklı işlemesine engel olmaktadır.  

Vergi ihtilaflarının kendine özgü niteliklerinin bulunması ve bu 

uyuşmazlıkların sayısındaki artış nedeniyle, idari ve adli yargının yeterince 

çözüm üretememesi, bağımsız bir vergi yargısına olan gerekliliğin artmasına 

yol açmaktadır.  

Vergilemenin, sosyal, ekonomik ve mali işlevleri olduğu da göz önünde 

tutulduğunda, vergilemeye verilmesi gereken önem ortaya çıkmaktadır. 

Hukuken idari yargı içinde yer alan vergi yargısının, fiilen idari yargıya hakim 

olması ise, bağımsız bir vergi yargısı savunulurken, dikkate alınmaktadır.  

Bağımsız vergi yargısının ise iki dereceli olması gerektiği 

savunulmaktadır. Bu kapsamda, vergi mahkemeleri ile Yüksek Vergi 

Mahkemesi veya Vergi Yargıtayı ya da Vergi Yüksek Divanı olarak 

düzenlenebileceği fikri ortaya atılmıştır. 

Buna karşılık, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde hakimlerin yeterli 

bilgiye sahip olduğu ve bağımsız bir vergi yargısına gerek olmadığını 

savunanlar da vardır. 
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2. İdari Usul Kanunu Çıkarılması 

 

İdari usul, idarenin kamu gücü ile bireylerin birtakım hak ve yetkilerle 

donatılarak, idare önünde çıkarlarını korumaya yarayan bir müessese olup, 

İYUK’nun 31. maddesi ile, esas olarak idari yargıya ait olan yargılama 

hukuku bakımından uygulanması zor olan bir kısım usuli kurumlar, idari 

yargıya aktarılmıştır. Maddeye göre, “Bu kanunda hüküm bulunmayan 

hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü 

şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve 

kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama 

giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin 

sükununu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, davanın 

ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hakim tarafından re’sen 

yapılır.  

Bu kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununa atıfta bulunan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının 

çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” 

Buradan hareketle, vergi ihtilaflarının yargısal çözümü için, VUK temel 

alınmakla beraber, İYUK veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na atıfta 

bulunulan özel hallerde, söz konusu kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Buna karşılık bahse konu kanunlar, vergi davalarının kendine özgü 

yargılama ihtiyacını giderecek özelliklere sahip olmayıp, kanunlar konulurken 

de vergi davalarının özellikleri dikkate alınmamıştır. Zira, 2577 sayılı 

Kanun’da idari dava türleri arasında vergi davası kavramı yer almamakta, 

2576 sayılı Kanun’da, eski kanunlardaki vergi uyuşmazlığı kavramının vergi 

davası olarak anılacağı belirtilmiş, 2577 sayılı Kanun’da da ayrı bir yargılama 

usulüne bağlanmıştır. Bu farklı düzenleme, idari yargı mercilerinin idare ve 

vergi uyuşmazlıklarını çözümleyen iki mahkeme arasında bölünmüştür.  

Usul kanunlarının vergi davalarına uygulanması, birtakım sıkıntılara 

yol açabilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa’nın 125. maddesine göre, “Yargı 

yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. 
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Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak 

yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir 

yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremez”. İYUK’nda da buna paralel 

olarak, “İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler, yerindelik denetimi yapamazlar, 

yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak 

yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin 

takdir yetkisini kaldıracak biçimde karar veremezler.” şeklinde ifade edilmiştir.  

Öte yandan, Anayasa’nın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması” 

başlıklı 40. maddesinin 2. fıkrası, “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi 

kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” 

şeklinde kaleme alınmıştır. İdarenin işlem yapma sürecini ve ilgililerin 

haklarını düzenleyen idari usul kanunlarının uygulandığı ülkelerde, yapılan 

işlemle birlikte, Anayasa’da da hükmünü bulduğu şekle uygun olarak, ilgilinin 

ne kadar bir süre içinde hangi makama başvurabilme imkanının olduğu 

bildirilmektedir. Zira, aksi bir durum, ilgilinin hak kaybına sebebiyet 

verebilmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde anılan kurala uygun 

davranılmasına özen gösterilmesinin de faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Genel İdari Usul Kanunları, genellikle, bilgi ve belgelere ulaşma, 

idarenin faaliyetlerini izleyebilme gibi hususları da düzenlemektedir. Nitekim, 

her bir işlem için belirlenmiş özel usulleri ve özel bir usulün öngörülmediği 

durumlarda diğer bütün idari işlemler için geçerli olacak genel idari usulü 

kapsar şekilde kullanılan idari usul, idarenin işlem tesis ederken izlemesi 

gereken usulü, işlemin muhatabının haklarını ve işleme katılımını 

düzenlemektedir. 

İdari usullerin düzenlenmesi, ülkelere göre farklılık arz etmektedir. 

Bununla birlikte genellikle, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya ve 

İspanya gibi ülkelerde olduğu gibi bütün idari usul ilkelerinin birlikte 

düzenlenmesi tercih edilmekte, Fransa gibi bazı ülkeler de, idari usule ilişkin 

konuları farklı düzenlemelere konu etmekte, İsviçre ve Kolombiya gibi 

diğerleri ise, idari yargılama usulü ile birlikte düzenleme yoluna gitmektedir.  



144 
 

Nitekim, Fransa’da, idari usule ilişkin ilkeler, Bilgi işlem, Dosyalar 

(Belgeler) ve Hürriyetler Hakkında 06.01.1978 tarih ve 17 sayılı Kanun, 

11.07.1979 tarih ve 79-587 sayılı idari işlemlerin gerekçelendirilmesi ve idare 

ile halk arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi hakkında kanun, 17.07.1978 tarih 

ve 78-753 sayılı halk ile idare arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik 

tedbir ve idari, sosyal düzenlemeler ile vergi düzeni hakkında kanun, 

28.11.1983 tarih ve 83-1025 sayılı idare ile hizmetten yararlananlar 

arasındaki ilişkiye dair kararname, 12.07.1983 tarih ve 83630 sayılı idari 

soruşturmaların demokratikleştirilmesi ve çevrenin korunmasına dair kanun 

olmak üzere beş ayrı düzenlemeye konu edilmiştir.24 İdari usul ilkeleri, yargı 

önüne gelecek uyuşmazlıkların azaltılması, diğer bir deyişle iş yükünü 

azaltıcı etki ve yargı önüne gelen uyuşmazlık dosyasının büyük oranda 

tekemmül etmiş bir doysa olması bakımından karar almayı kolaylaştırıcı etki, 

yani, yargısal faaliyeti hızlandırıcı etki doğurması bakımından önem 

taşımaktadır.  

İdari usul kanununa sahip olan ülkelerde, anılan kanunlarda genel 

olarak idari belgelere ulaşma hakkı veya kişilerin kendileriyle ilgili yapılan 

işlem belgelerini öğrenme hakkı düzenlenmektedir. Örneğin, 1976 tarihli 

Federal Almanya İdari Usul Kanunu’nun 29. maddesi,  taraf konumunda 

olanlara işlem dosyasının incelenmesi hakkını tanımaktadır. Bu durum ise, 

Alman İdari Usulündeki esasların, sübjektif hakların korunmasına yönelik 

olmasının bir sonucu olarak görülmektedir. 

Ülkemizde de idari usule ilişkin konular başta Anayasa’mızda olmak 

üzere, birçok kanunda dağınık bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

02.02.1984 tarih ve 2977 sayılı “İdari Usul ve İşlemlerin Yeniden 

Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu” ile Bakanlar Kurulu’na Kanun 

Hükmünde Kararname çıkarmak üzere yetki verilmiş olmakla birlikte, anılan 

yetki kanunu ile birçok Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış ancak, bu 

                                            
24 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, a.g.e., s. 42, 19 sayılı dipnot. 
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düzenlemelerde idari usule ilişkin bir husus yer almamıştır.25 Öte yandan, 

idari usulün temel konularından biri olan bilgi edinme hakkı, 4982 sayılı “Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu”nda yer almıştır.  

Bu çerçevede, İdari Usul Kanunu çıkarılarak, özellikle idari 

uyuşmazlıklar, yargıya taşınmadan idareyle ilgililer arasında izlenecek bilgi 

verme, görüş alma, uzlaşma ve itirazları inceleme gibi bazı usullerle 

çözümlenebilecektir. Bu sayede, uyuşmazlık yargıya taşınsa bile, idare 

tarafından araştırılmış ve olgunlaştırılmış bir dosyanın yargı önüne 

götürülmesiyle, yargının işi kolaylaşmış, davanın çözüme ulaştırılması 

çabuklaşmış ve yargı kararlarında da isabetlilik oranı artmış olacaktır.26 

Bununla birlikte, idaremizin, çıkarılması öngörülen bağımsız İdari Usul 

Kanunu’na ve yargı içtihatlarına uyması sağlanmalıdır.  

Netice itibariyle, idari yargıda görülen davalarda yetki ve şekil eksikliği 

nedenine bağlı olarak, sebep unsurunun, diğer bir deyişle, işlemin 

gerekçesinin açıkça belirtilmemesi nedeniyle usulen iptal edilen veya yerleşik 

içtihadın tersi yönde tesis edilerek iptal edilen işlem sayısının fazla olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda, Genel İdare Usul Kanunu’nun 

uygulanmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir.27 

Bununla birlikte, vergiye ilişkin işlemlerde uyulması gerekli usul ve 

esasları düzenleyen genel idari usul kanununa benzer bir kanunun 

varlığından söz etmek mümkündür. Zira, vergiye ilişkin işlemlerin uygulama 

usul ve esaslarının düzenlendiği 1961 yılında yürürlüğe giren 213 sayılı VUK 

ile, vergi alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları yargı önüne götürmeden idari 

aşamada çözümlemeye yönelik başvuru yolları öngörülmüştür. Bu 

çerçevede, vergiye ilişkin işlemlerde vergi idarelerinin usul ve esaslara uygun 

davrandıkları ve bu itibarla, 213 sayılı Kanun’un bir idari usul kanunu olduğu 

düşünülmekle birlikte, Genel İdari Usul Kanunu’nun çıkartılmasıyla, kanunda 

                                            
25 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, a.g.e., s. 43, 23 sayılı dipnot. 
26 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, a.g.e., s. 46, 32-33 sayılı dipnot. 
27 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, İdari Yargıda İstinaf Semineri, Antalya, Mayıs, 2009, 
s. 212. 
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öngörülecek usul ve esaslara göre işlemler bakımından idarelerin keyfiliği 

önlenerek, belirlenecek idari başvuru yollarının idari işlemlerden doğacak 

uyuşmazlıkların azalmasında etkili olabileceği değerlendirilmektedir.  

Vergi davalarının kendine özgü niteliklerinin de göz önünde 

bulundurulduğu bir idari usul kanununun yürürlüğe konulmasının, yaşanan 

problemlerin aşılması yönünde olumlu bir adım olacağı düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, idarede görevli olanların, yargı kararlarına uyulması 

konusunda sorumluluk alabilmesinin, Genel İdare Usul Kanunu’ndaki 

düzenlemelerle sağlanması görüşüne biz de katılmaktayız.28 

 

 

 

3. Ombudsmanlık Müessesesinin Kurulması 

 

İnsan hakları ve özgürlüklerinin korunması için toplumlar, esnek, hızlı 

çalışan ve az masraflı kurumlar yaratmaya çalışmışlardır. Bu çerçevede, 

somut araştırma ve inceleme yapabilen, şekil kurallarından ziyade şikayetin 

özünü çözümlemeye çalışan ve bunu hızlı bir şekilde yapabilecek bir kuruma 

gereksinim duyulmuştur. 

Yönetimle kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü bakımından en 

güvenilir yöntem olan yargısal denetimin işleyişinin yavaş ve masraflı 

olmasının yanında dava konusu edilen işlem ve fiillerin yerindelik bakımından 

denetleme yapılamaması gibi etmenler karşısında, ombudsmanlık kurumu ilk 

defa İsveç’te ortaya çıkmış ve birçok ülkede uygulama alanı bulmuştur.  

19. yüzyılda İsveç’te ortaya çıkmış olmakla birlikte, kısa sürede 

Danimarka, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde de anılan kurum 

oluşturulmaya başlanmıştır. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra ombudsman kurumu birçok 

ülkede kendisini göstermeye başlamıştır. 1919’da Finlandiya’da, 1955’de 

                                            
28 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İsveç Krallığı Ulusal Mahkeme Yönetimi (SNCA) 
Arasında Yargı Alanında İşbirliği Programı, İdari Yargıda İstinaf Semineri, Antalya, Mayıs, 2009, 
s. 217. 
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Danimarka’da uygulamaya geçirilmiştir. 1962 yılında Yeni Zelanda’da, 1966 

yılında da İngiltere’de kurularak, Anglo-Sakson hukuk sistemini de etkisi 

altına almıştır. 1973 yılında Fransa aracılığıyla Kara Avrupası hukuk 

sistemine de giren kurum, Avrupa Konseyi İstişari Asamblesinin 1975 tarih ve 

457 sayılı kararıyla da üye devletlere tavsiye edilmiştir.  

Ülkemizde de, 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile 

hukukilik kazanmıştır. Bugün Ombudsmanlık Kurumu, aralarında Fransa, 

İngiltere, İtalya, İspanya, İsrail, Hindistan, Nijerya ve Portekiz’in de bulunduğu 

birçok ülkede ulus, bölge, şehir ve belediye bazında uygulanmaktadır.  

7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht’te imzalanan AB Antlaşması’nda 

ortaklık yaşamının demokratikleşmesi sürecinde de, ortaklık kurumlarının 

saydamlığını sağlayarak, vatandaş ile bu kurumlar arasındaki güven ilişkisini 

güçlendirmek amacıyla Avrupa Ombudsmanı kurulmuştur. 

Kelime olarak ombudsman, İsviçre dilinde aracı anlamına gelen 

‘ombuds’ ve kişi anlamına gelen ‘man’ kelimelerinden meydana gelmiş olup, 

aracı kişi anlamını taşımaktadır.  

Ombudsmanı uyarlayan her ülkenin anılan kurumu kendi sistemine 

uyarlayarak adapte etmesine bağlı olarak, ombudsmanlık birçok değişik 

şekilde tanımlanabilmektedir.  

Nitekim, İskandinav ülkelerinde ombudsman, sosyalist ülkelerde 

prokuratura olarak adlandırıldığı gibi, birçok demokratik ülke de, kendi hukuk 

sistemleri ve ihtiyaçlarına göre benzer kurumların oluşmasına ilgi 

göstermişlerdir.29 

Bu kapsamda, ombudsman kelimesi İsveç dilinde genellikle delege, 

avukat, vekil veya bir diğer kişi veya kişiler tarafından o kişi veya kişiler adına 

hareket etmeye ve onların haklarını korumaya yetkili kılınmış kimseyi ifade 

etmektedir. Ombudsman ifadesi kurum olarak ise, Parlamento tarafından 

halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya 

kimseleri göstermektedir.  

                                            
29 Nuri, Tortop, Eyüp İşbir, Burhan Aykaç, Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara, 1993, s. 179. 
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İspanya’da olduğu gibi bazı ülkelerde “defensor del pueblo” (halkın 

savunucusu), Avusturya’da olduğu gibi “Volksanwalt” (halk avukatı), 

Fransa’da olduğu gibi “mé diateur de la république” (Cumhuriyet 

arabulucusu) adıyla veya benzeri başka adlarla önemli bir görevi yerine 

getirmektedir. 

Türkçe’de ise ombudsman, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların 

savunucusu, parlamento komiseri gibi anlamlar içermektedir. 

  Mevcut denetim mekanizmalarının yetersizliği ve daha etkili araçların 

bulunması ihtiyacı karşısında, geleneksel yöntemlerin yerine geçmemekle 

birlikte, onları tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, söz konusu kurum 

uygulamaya konulmuştur. 

Dünyada yaygınlık kazanan ombudsman kurumu, özellikle yönetimin 

hukuka uygun ancak yerinde olmayan karar ve uygulamalarına karşı 

yönetilenleri korumak üzere oluşturulmuştur. 

Ombudsmanlık kurumu, kişilerin temel haklarının korunması veya 

yönetim karşısında zor durumda olan vatandaşlara yardım etme esasına 

dayandırılmaktadır. Bu kapsamda, anılan kurum genellikle kamu hizmeti 

gören kurumları kapsamaktadır. 

Başka bir deyişle, görev alanı itibariyle kamu gücü ile bireyler 

arasındaki ilişkileri, kişi hak ve özgürlüklerini savunmak, yurttaşları yönetime 

karşı korumak, kötü yönetimden doğan haksızlıkları önlemek amacıyla 

yönetimin iyileştirilmesine çalışmak gibi görevleri olan bir kurum olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Kural olarak ombudsmanlık kurumu, parlamento tarafından atanan, 

ancak hükümete ve parlamentoya karşı bağımsız olan, yönetim tarafından 

zarara uğratılan kişilerin hiçbir şekle bağlı olmadan yaptıkları şikayetler 

üzerine eyleme geçen ve geniş bir soruşturma ve araştırma yetkisine sahip 

bulunan bir organdır.  

Ayrıca ombudsmanlar, yönetim tarafından ortaya çıkan haksızlıkları 

tespit etmek, bu çerçevede takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını 

engellemek, kanunlara saygılı olmayı ve bunlara uygun davranmayı 

sağlamak, icrai nitelikte olmayan önerilerde bulunmak ve kamusal hizmetlerin 
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daha sağlıklı yerine getirilmesini teminen gerekli reformların yapılması 

önerilerinde bulunmak amaçlarını güden bir ya da bir kaç kamu görevlisidir. 

Ombudsmanlık kurumu, parlamenter ombudsman ve yönetsel 

ombudsman olarak ikiye ayrılabilir. Parlamento tarafından seçilen ve 

parlamentoya dayanan, vatandaşların başvurularını aracısız olarak, 

doğrudan kabul eden, kamu yönetimlerine karşı yurttaşların hak ve 

özgürlüklerini korumakla görevli, kamunun gerçekten güvenini kazanmış 

ombudsmanlar parlamenter ombudsman olarak tanımlanmaktadır. Öte 

yandan, yönetsel ombudsmanlar, vatandaşlarla kamu birimleri arasındaki 

ilişkileri iyileştirmek ve vatandaşların yönetime karşı korunması amacıyla 

yönetim tarafından atanmış ombudsmanlar şeklinde ifade edilebilmektedir.  

Uluslararası düzeyde, devlet düzeyinde ve yerel yönetimlerde görev 

yapan ombudsmanların yanı sıra günümüzde, askeri, tüketici, çocuk, sinema, 

basın ombudsmanları gibi ihtisas ombudsmanlarının; banka, sigortacılık, 

taşımacılık ombudsmanları gibi ticari ombudsmanların ve aile, üniversite gibi 

bulundukları yerlere göre oluşan ombudsmanların varlığı dikkat çekmektedir.  

Görev alanı kamu yönetimi olan ombudsmanlar, devlet, yerel 

yönetimler, bağımsız kamu yönetimi ve müesseselerin tamamını ya da 

yasada özel olarak belirtilen kurum veya hizmet alanını denetlemektedirler.  

Netice itibariyle, ombudsmanlık, kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki 

adaletsizlikler hakkında, konudan etkilenenlerin şikayetlerini alarak, bu 

konularda araştırmalar yapmak ve sorunları çözmekle görevli olan bağımsız 

bir kamu otoritesi şeklinde tanımlanabilmektedir. 

Türk hukukunda ombudsman kavramının tartışılmaya başlanması ise, 

1970'li yıllara dayanmaktadır. Kamu Denetçisi sistemi, ilk kez 1982 

Anayasası’nın hazırlık aşamasında gündeme gelmiştir.  

Ülkemizde ombudsman benzeri bir kurumun oluşturulması yolunda 

komisyon çalışmalarının başlatılması ise 1990'lı yıllara denk gelmektedir. Bu 

yıllarda, ombudsmanın kuruluşu, önce “7. beş yıllık kalkınma planına” 

alınmış, daha sonra, 55. hükümet döneminde, Adalet Bakanlığı bünyesinde 

ilk kez bir "Ombudsman Yasa Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyonu" 

oluşturulmuştur. Komisyon, taslağın hazırlık çalışmalarını, "Kamu Sözcülüğü 
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Kanun Tasarısı Taslağı" adı altında, 12 Ağustos 1998 tarihinde 

tamamlamıştır.30 Ancak bu taslak kanunlaşamamıştır.  

Kamuoyu gündemine ise ombudsman kurumu, 5521 sayılı Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanun tasarısı ile gelmiştir. 5521 sayılı Kanun Meclis’te 

kabul edilerek Cumhurbaşkanına gönderilmiş, Cumhurbaşkanı da bazı 

maddeleri tekrar görüşülmek üzere anılan Kanun’u Meclis’e geri 

göndermiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 5548 sayılı Kanun ile 

mecliste tekrar kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Bunun 

üzerine Cumhurbaşkanı ve Ana Muhalefet Partisi tarafından, Kanun’un 

tümünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştür. Anayasa 

Mahkemesi ise 25.12.2008 tarihli kararıyla Kanun’un tümünü iptal etmiştir. 

Ombudsmanlık kurumu, her ülkede farklı uygulanabilmekle birlikte, 

anılan kurumun belli bazı unsurları bulunmaktadır. İlk olarak, idareyi 

denetleyen bir kurum olan ombudsmanlar, idarenin eylem, işlem ve 

davranışları üzerinde denetim uygulamaktadır. Bu çerçevede kural olarak 

ombudsman, özel kişiler arasındaki uyuşmazlıklarla, yasama ve yargısal 

işlemlerle ilgili olarak incelemelerde bulunmamaktadır.  

Buna karşılık, anılan kuralın bazı ülkelerde istisnalarına rastlamak 

mümkündür. Örneğin, özellikle çevrenin korunmasına ilişkin konularda, bazı 

Afrika ülkelerinde ombudsmanların, sadece idarenin eylem, işlem ve 

davranışları üzerinde değil, özel kişilerin eylem ve işlemleri üzerinde de 

denetim uyguladıkları görülmektedir. Ayrıca, İsveç ve Finlandiya da, idari 

işlemler yanında, yargısal işlemler üzerinde de denetim uygulayan 

ombudsmanlara sahip bulunmaktadır.31 

İkinci unsur, ombudsman bağımsız bir kurum olup, bu bağımsızlık 

yürütme organına ve kendisini seçen Parlamento veya diğer organlara karşı 

da geçerli olmaktadır. Ombudsmanların bu bağımsızlığı, gerçeği arama 

özgürlüğü ve ombudsmanın hiçbir baskıyla karşılaşmadan serbestçe 

çalışabilmesine hizmet etmektedir.  

                                            
30 Tufan, Erhürman, “Türkiye İçin Nasıl Bir Ombudsman Formülü?”, s.156 (Erişim) 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/292/2661.pdf, 17.05.2011. 
31 Erhürman, a.g.m., s. 157 - 158. 
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Nitekim, yürütme ve idareden bağımsız olmayan bir kurumun idare 

üzerinde denetim uygulaması durumunda, bu denetim, idari denetim 

niteliğinde olacaktır. Bu kapsamda, yürütme ve idareden bağımsız olan bir 

kurum vasıtasıyla ayrı ve bağımsız bir denetim mümkün olabilmektedir.32 

Öte yandan, ombudsman tarafından verilen kararların, hukuken 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ombudsmanlık kurumu, yaptırımı 

olan bir kurumdan ziyade, bir ikna kurumu niteliğini haizdir. Buna karşılık, 

siyasal yaptırımları olduğu kabul edilen ombudsman kararlarının, zaman 

zaman yargı kararlarından dahi daha etkili sonuçlar doğurması mümkün 

bulunmaktadır.  

Ayrıca, ombudsmanın sorumluluğu, şikayet başvurusunda 

bulunanların yanında, şikayetçi olunan kamu kurumlarına karşı da vardır. Bu 

nedene bağlı olarak da, ulaşılan sonucun, iki tarafa da gerekçeleriyle birlikte 

açıklanması gerekmektedir. Ombudsmanın çalışmaları herkese açık olup, bu 

sayede, toplumun yanlış bilgilendirilmesi önlenmeye çalışılmaktadır.  

Ombudsman kurumu, yönetenlere ve yönetilenlere karşı, hazırladığı 

raporları kamuoyuna açıklamak, tanıtım kampanyaları ve denetim gezileri 

düzenlemek suretiyle, eğitici bir görev ifa etmektedir. Bu çerçevede, her hafta 

düzenli olarak basınla buluşan Danimarka ombudsmanının yaklaşık 200 bin 

broşür dağıttığı, Avusturya ombudsmanının televizyon programı yaptığı ve 

Hollanda ombudsmanının zamanının önemli bir kısmını halkla ilişkilere 

ayırdığı dikkat çekicidir.33 

 Bu şekilde, bir denetim kurumu olan ombudsman, diğer denetim 

kurumlarının iş yükünün azalmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, 

ombudsmanın kamu otoritelerinin eylem ve işlemlerini kişilerin hak ve 

özgürlükleri açısından incelemesi ile de, idarenin karar, eylem ve işlemlerinin 

kalitesi de yükselmektedir.34 

                                            
32 Erhürman, a.g.m.,s.157 - 158. 
33H. Galip, Küçüközyiğit, Ombudsmanlık Kurumu: Hukuksal Ve Siyasal Bir İnceleme, 
Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 2, No: 5, 2006, s. 92. 
34 Okan Veli, Şafaklı, “Kamu Denetiminde Etkinlik Aracı Olarak ‘Ombudsman’ ve AB Sürecinde 
KKTC’deki Uygulamaya Karşılaştırmalı Bir Bakış”, İ.İ.B.F. Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
C. 11, S. 2, 2009,s. 190. 
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Birçok ülkede İsveç ombudsmanının aksine, ombudsman, yargı 

organlarını denetleyememektedir. Ülkemizde bu görev adalet müfettişleri 

eliyle yerine getirilmektedir. Nitekim Anayasa’nın 144. maddesi, “Adalet 

hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca 

denetimi, adalet müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç 

denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri 

eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” hükmünü 

amirdir.  

Öte yandan, ombudsmana başvurmanın, yargı yolunu kapatmaması, 

ombudsman kararlarının etkinliğini arttırmaktadır. Ombudsmanın kararlarını 

yerine getirmediği durumlarda yargı denetimiyle ve bu kapsamda hukuken 

bağlayıcı bir kararla karşılaşacağının bilincinde olan idare, yargı yoluna 

başvurulmasına gerek kalmadan, kendisine bildirilen kararı uygulamaya 

koymayı tercih edebilmektedir. 

 AYM'nin 25.12.2008 tarih ve E:2006/140, K:2008/185 sayılı, 

04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, 

Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilen 28.9.2006 günlü, 

5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 1. maddesinde, “Bu 

Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikayetlerini, 

Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin 

her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, 

insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 

incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu 

Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır.” ifadesine yer verilmiştir.  

Anılan Kanun’un 4. maddesi ise, “ (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri 

yerine getirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, 

kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan Kamu 

Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. 

     (2) Kurum, Başdenetçilik ve Kuruldan oluşur. 

    (3) Kurumda, bir Başdenetçi ve en fazla on denetçi ile Genel Sekreter, 

uzman, uzman yardımcıları ve diğer personel görev yapar. 

     (4) Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir.” hükmünü amirdir. 



153 
 

“Başvuru ve usulü” başlıklı 17. maddeye göre, “(1) Kuruma, gerçek ve 

tüzel kişiler başvurabilirler. Yabancıların başvuru hakkını kullanabilmeleri, 

karşılıklılık esasına bağlıdır. 

      (2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya 

iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri 

ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. 

Bu başvuru, yönetmelikte belirlenecek şartlara uyulmak kaydıyla elektronik 

ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 

      (3) Yapılan başvurulardan; 

       a) Belli bir konuyu içermeyenler, 

     b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara 

bağlanmış uyuşmazlıklar, 

      c) İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar, 

     ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce 

sonuçlandırılanlar, 

    incelenmez. 

      (4) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da 

başvurulabilir. 

        (5) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 

     (6) Kuruma, idari işlemlerde tebliğ tarihinden, idari eylem, tutum ve 

davranışlarda öğrenme tarihinden itibaren doksan gün içinde başvurulabilir. 

Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya kaymakamlıklara verildiği, 

diğer hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir. 

     (7) Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan 

dava açma süresini durdurur. 

AYM, anılan iptal kararında, “Dava dilekçelerinde, anayasal sistemin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, idarenin eylem, işlem, tutum ve 

davranışlarını inceleyip araştıran Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulmasına 

olur vermediği, bu nitelikteki bir kurum öngörülmesinin anayasal sistemde 

değişiklik gerektirdiği, yasamanın yürütmeyi denetlemesinin yalnız siyasal 

denetimi kapsadığı ve siyasal denetim yollarının Anayasa'nın 98. ve 100. 

maddeleri arasında düzenlendiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve 
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yetkilerini düzenleyen Anayasa'nın 87. maddesinde idarenin eylem ve 

işlemlerinin incelenip araştırılmasının yer almadığı, Anayasa'nın 125. 

maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin  yargı denetimine bağlı 

tutulduğu, idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetim dışında incelenip 

araştırılmasının ancak yürütmenin kendi içinde oluşturacağı denetim kurum 

ya da birimleriyle olanaklı olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı Kamu 

Denetçiliği Kurumu kurulmasını öngören düzenlemenin erkler ayrılığı ilkesi ile 

anayasal sisteme uygun düşmediği, belirtilen nedenlerle 5548 sayılı Yasa'nın 

tümünün Anayasa'nın 6., 7. ve 8. maddelerine aykırı olduğu ve yürürlüğünün 

durdurulması gerektiği ileri sürülmüştür. Yasa'nın tümünün Anayasa'ya aykırı 

bulunmaması halinde ise 3., 4., 8., 9., 11., 13., 15., 22., 26., 30., 33., 41. ve 

geçici 1. maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülen bölümlerinin,  

Anayasa'nın Başlangıcı ile 2., 6., 7., 8., 9., 11., 87., 98., 99., 100., 105., 125., 

128., 130., 131., 133. ve 159. maddelerine aykırılığı savıyla  iptali ve 

yürürlüklerinin durdurulması istenilmiştir. 

5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun tümünün iptalinin 

istenilmesi nedeniyle, esas inceleme öncelikle Yasa'nın tümüne yönelik 

olarak yapılmıştır. 

Anayasa'nın 6. maddesinde, "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. 

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili 

organları eliyle kullanılır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, 

zümreye veya sınıfa bırakılamaz.  Hiçbir kimse veya organ kaynağını 

Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz";  7. maddesinde 

"Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki 

devredilemez", 8. maddesinde "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır 

ve yerine getirilir" denilmektedir. 

‘İdare’, Anayasa'nın ‘Cumhuriyetin Temel Organları’ başlıklı Üçüncü 

Kısmının ‘Yürütme’ başlıklı İkinci Bölümünde yer almaktadır. "İdarenin 

esasları" ve  "İdarenin Kuruluşu" bu bölümde düzenlenmiştir. Anayasa'nın 

123., 126. ve 127. maddelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapılanmasına 

ilişkin temel kurallar yer almıştır. 
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Anayasa'nın 123. maddesinde, ‘İdare, kuruluş ve görevleriyle bir 

bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden 

yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, ancak 

kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur’ denilmiştir. 

İdarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ilkesiyle Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün de bir sonucu 

olarak, idarenin yerine getirdiği çeşitli görevlerle bu görevleri yerine getiren 

kurumlar arasında birlik sağlanması ve idari yapı içinde yer alan kurumların 

bir bütünlük içerisinde çalışması öngörülmüştür. 

Anayasa'nın 126. maddesinde "Merkezi İdare", 127. maddesinde de 

"Mahalli İdareler" düzenlenmiş ve bunlara ilişkin esaslar belirlenmiştir. Hizmet 

yerinden yönetim kuruluşlarının ise bir kısmı Anayasa'da öngörülmüş, bir 

kısmı da Anayasa'nın 123. maddesi uyarınca kanunla kurulmuştur. 

Anayasa'da öngörülen ‘İdare’, sadece merkezi idareyi ve onun 

taşradaki uzantılarını ifade etmemekte, yerel yerinden yönetim kuruluşları ile 

hizmet yerinden yönetim kuruluşlarını da kapsamaktadır. 

5548 sayılı Yasa ile kamu tüzelkişiliğini haiz ve özel bütçeli olarak 

kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa'da belirtilen nitelikleri çerçevesinde, 

idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, adalet 

anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk 

yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli 

kılınmıştır. Kurum bu görevini yerine getirirken, inceleme ve araştırma 

konusu ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge isteme, 

bilirkişi görevlendirme, tanık dinleme yetkisi ile donatılmıştır. Kurum,  

inceleme ve araştırma sonunda ulaştığı sonucu ve varsa önerilerini ilgili 

mercie ve başvurana bildirecektir. İlgili merci de Kurumun önerileri 

doğrultusunda işlem tesis etmesi halinde bu işlemi, Kurumun önerdiği 

çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde ise bunun gerekçesini 

Kuruma bildirecektir. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurulu, her yıl sonunda 

yürütülen faaliyetleri ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlayacak ve Türkiye 
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Büyük Millet Meclisine sunulan bu rapor Resmi Gazetede yayımlanmak 

suretiyle kamuoyuna duyurulacaktır. 

Anayasa'nın 123. maddesi uyarınca, kanunla veya kanunun açıkça 

verdiği yetkiye dayanılarak kamu tüzelkişiliği kurulabilmesi mümkün olmakla 

birlikte, kamu tüzel kişisi olarak kurulan idari bir kurumun "idarenin bütünlüğü 

ilkesi" gereğince idarenin bünyesinde ve idari teşkilat yapısı içinde yer alması 

gerekmektedir. 

Anayasa'da kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak 

kamu tüzelkişiliği kurulabilmesi konusunda yasa koyucuya takdir hakkı 

tanıması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda sınırsız bir yetkiye sahip 

olması anlamını taşımamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kamu 

tüzel kişiliğinin kurulmasında, Anayasa'da öngörülen kurallara uygun hareket 

edilmesi zorunludur. Bir kamu kurumu ya da kuruluşu kurulurken Anayasa'da 

öngörülen idari teşkilat yapısı dışına çıkılmaması gerekmektedir. Kamu 

kurum ya da kuruluşlarının söz konusu yapı dışında kurulması, idarenin 

bütünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz. 

‘Yasama’, Anayasa'nın Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünde 

düzenlenmiştir. Anılan bölümde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve 

üyelikle ilgili hükümler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetleri ile bilgi edinme ve denetim 

yollarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

5548 sayılı Yasa'nın temelini, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı 

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurulması oluşturmaktadır. Kamu Denetçiliği 

Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olduğunun belirtilmesi, 

Kurum ile TBMM arasındaki organik bağı göstermektedir. Yasa'nın diğer 

maddelerinde de bu bağlılığın sonucunu oluşturan düzenlemeler yer 

almaktadır. Anayasa'nın 123. maddesine göre idari teşkilat içinde merkezi 

idare veya yerinden yönetim kuruluşları arasında yer alması gereken bir 

kurumun, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına aykırı olarak 

‘İdare’ dışında kurulması ve ‘Yasama’ya bağlanması olanaklı değildir. Bu 

durum, hiç kimsenin veya organın kaynağını Anayasa'dan almayan bir Devlet 
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yetkisi kullanamayacağı yolundaki Anayasa'nın 6. maddesine de aykırılık 

oluşturmaktadır. 

Öte yandan, Yasa'nın bir bütün olarak incelenmesinden, Başdenetçi 

ve denetçilerin seçimi ve görevden alınmaları konularında Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne görevler verildiği ve Yasa'nın bu konulara ilişkin hükümlerinin 

Türkiye Büyük Millet Meclisince yürütülmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Anayasa'nın 87. maddesinde, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev 

ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve 

bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde 

kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını 

görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; 

milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve 

özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen 

yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir’ denilerek, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri açıkça belirtilmiştir. 

Anayasa'nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanma ve 

görevleri yerine getirme şeklindeki hükümlerin, genel nitelikteki görevleri 

düzenleyen bu maddeye alınması uygun görülmüştür. Madde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin Anayasa'da gerek bu maddede gerek diğer maddelerinde 

düzenlenmiş olan bütün görev ve yetkilerini kapsayacak şekilde 

düşünülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa'da belirtilen görev ve yetkileri 

arasında Kamu Denetçiliği Kurumuna Başdenetçi ve denetçi seçme görev ve 

yetkisi bulunmadığı gibi adı geçen Kurumla Türkiye Büyük Millet Meclisi 

arasında bu seçime olanak verecek Anayasa'dan kaynaklanan doğal 

sayılabilecek bir ilişki de söz konusu olmadığından Yasa Anayasa'nın 87. 

maddesi ile uyumlu değildir. 

Açıklanan nedenlerle 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 

Anayasa'nın 6., 87. ve 123.  maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” şeklinde 

hüküm tesis etmiştir. 
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Anayasa’nın 74. madde başlığı “Dilekçe hakkı” iken, 07.05.2010 tarih 

ve 5982 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu 

denetçisine başvurma hakkı’’ olarak değiştirilmiştir. Maddenin içeriği ise şu 

şekildedir: 

        “Vatandaşlar  ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de 

ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri 

hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 

başvurma hakkına sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe 

sahiplerine yazılı olarak bildirilir.  

Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu 

Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler. 

Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla 

dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü 

oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt 

çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü 

oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. 

Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği 

Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı 

işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve 

özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” 

Anılan değişiklikle, Kamu Denetçiliği Kurumu, AYM’nin kararında da 

vurgulandığı üzere, anayasal bir temele dayandırılmak istenmektedir. 

Ayrıca, bahse konu Kurum doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı’na bağlanarak, Kurumla Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında 

Anayasa'dan kaynaklanan doğal sayılabilecek bir ilişki kurulması 

amaçlanmaktadır. 

Kamu başdenetçisinin görev süresi, 5548 sayılı Kanun’da beş yıl olarak 

belirtilen düzenlemenin aksine dört yıl olarak belirlenmiş, seçimde birinci 

oylamadan sonra üye tamsayısının salt çoğunluğunu alan aday değil, ilk iki 

oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunu alamayan adayın, üçüncü 
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oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilebileceği öngörülerek, 

Kamu başdenetçisi seçiminin demokratik meşruiyet kazanması pekiştirilmeye 

çalışılmıştır. 

      Öte yandan, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kuruluşu, görevi, çalışması, 

inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu 

denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esasların 

Kanun’la düzenleneceği belirtilmiştir. Anayasa’nın anılan düzenlemesi, 5548 

sayılı Yasa’nın iptali istemiyle dava açan davacıların öne sürdüğü gerekçeler 

dikkate alınarak düzenlenmiştir.  

Anılan Anayasa değişikliğiyle, Kurum Anayasal bir temele 

oturtulmaktadır. Böylece bugün dünyanın 100’e yakın ülkesinde bulunan, 

uygulandığı ülkelerdeki olumlu gelişmeler göz önüne alındığında, insan 

hakları ve demokrasinin gelişimine çok büyük katkıları olacağına inanılan ve 

aslında tarihi kökenlerine baktığımızda Osmanlı’dan dünyaya yayılan sistem 

uzun bir aradan sonra ülkemizde de uygulanmaya başlayacaktır. 

          Netice olarak denilebilir ki, birçok ülkede uygulanan bu kurumla ilgili 

önemli olan nokta, her ülkenin ombudsmanı kendi sosyal ve politik yapısına, 

hukuk sistemine, kültürel ve demografik özelliklerine uyarlayarak 

uygulamasıdır.  

Nitekim, uygulanan ülkelerden kurumun olduğu gibi iktibas edilmesi, 

ülkelerin kendine özgü yapılarına bağlı olarak, kurumdan beklenen faydayı 

sağlamayacaktır. 

   Öte yandan bu kuruma büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Zira, idari 

yargının iş yükünün fazla olması, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka 

uygunluk yönünden bazı sıkıntıları olduğunu göstermektedir. Kişilerin dava 

açmalarındaki en önemli nedenlerden biri şüphesiz kendilerinin haklı olduğu 

ve buna karşılık idarenin hukuka aykırı davrandığını düşünmeleridir.  

Masraflı, yavaş işleyen, şekle önem veren yargılama mekanizmasını 

ikame etmek üzere değil de, onun iş yükünü azaltarak, uyuşmazlıkların daha 

kolay ve yargı mercilerinin önüne gelmeden çözümlenebilmesi amacıyla 

bahse konu kurum, vatandaşların devlete olan güveninin artması ve ülkedeki 

hayat koşullarının da gelişimi bakımından önemli olmaktadır.   
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Netice itibariyle, bağımsızlığını sürdüren yargı gücünün yanında 

ombudsman, doğrudan doğruya bir yargı mekanizmasının kararını etkilemek 

üzere hareket etmemektedir. Bu çerçevede, ombudsmanlık kurumu, bir yargı 

kararının değerlendirilmesi ve ondan farklı bir sonuca varılması anlamına 

gelmemektedir.35 

Ülkemizde, mükellefle idare arasında mevcut sorunlu konuların 

çözümüne yönelik olarak, ombudsmanlık kurumunun, kamu hizmetinin 

kalitesini yükselterek mükellefe kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.  

Ayrıca, İsveç’in en başarılı kurumlarından birini oluşturan 

ombudsmanlık müessesesini ülkemizden almış olması hatırlarda tutularak 

anılan sistemin yeniden geliştirilerek uygulanmasının faydalı olabileceği 

değerlendirilmektedir.  

 

 

 

4. İstinaf Sisteminin Geliştirilmesi  

 

Kısaca istinaf, bir uyuşmazlığın üst mahkemede yeniden muhakeme 

edilmesi, başka bir deyişle, üst denetim olarak ifade edilebilir. Buna karşılık, 

temyiz yolu da ülkemizde aynı anlamda kullanılmaktadır. Hatta, temyiz 

mercileri incelemelerini istinaf incelemesi gibi yapmaktadır. Bahse konu iki 

incelemenin farkı, ilkinde yargılama maddi ve hukuki yönden yapılmakta, 

ikincisinde ise sadece hukuki denetim yapılmaktadır.  

Bir yargılama usulü terimi olan istinafın, idari yargı alanının yanında 

adli yargıda da olması mümkündür. Nitekim, 26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı 

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile hukuk ve ceza muhakemesinde istinaf 

yolu yeniden Türk yargı sisteminde yer almıştır.  

Zira, Osmanlı döneminde kadılar tarafından yerine getirilen yargılama, 

tek dereceli olarak yürütülmekte idi. Şeriye mahkemelerinin yanında nizamiye 

                                            
35 www.danistay.gov.tr. 
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mahkemelerinin de kurulmasıyla Osmanlı Devletinde istinaf sistemi kabul 

edilmiş ve yargılamada anılan sistem yerini almıştır. Ancak, ayrı 

mahkemelere değil, ilk derece mahkemelerine istinaf görevi verilmişti. 

Bununla birlikte, 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve 1923 

yılında Cumhuriyet’in kurulmasından sonra yapılan devrimler arasında 

çıkarılan 469 sayılı “Mehakimi Şer’iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına ait 

Ahkamı Muaddil Kanunu”nun “İstinaf mahakimi ve vezaifi mülgadır.” 

hükmüyle istinaf mahkemeleri ve görevleri ortadan kaldırılmıştır. 

Sonrasında, 5235 sayılı Kanun’la adli yargıda Bölge Adliye 

Mahkemeleri adıyla istinaf mahkemeleri kurulmuş ve idari yargıda da 

10.11.2008 tarih ve 2008/14481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Avrupa 

Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Yargı 

ve Temel Haklar başlıklı 23. Faslında “İdari Yargılama Usulünde İstinaf 

Kanun Yolunun Oluşturulması Hakkında Kanun” çalışmalarının başlayacağı 

kabul edilerek 31.12.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Danıştay ve Yargıtay üzerindeki iş yükünü azaltarak bu organların 

etkin çalışmasını sağlamak ve yargılamanın teminatını gerçekleştirmek için 

gündeme gelen istinaf sistemi ile itiraz ve temyiz dışında üçüncü bir kanun 

yolu oluşturulması sağlanmak istenmiştir. Zira bu şekilde, hem yargının 

etkinliği artırılacak hem de adil yargılanma hakkının geliştirilmesi sağlanmaya 

çalışılacaktır.  

Büyük bir kısmını vergi uyuşmazlıklarının oluşturduğu Danıştay, ağır iş 

yükü ile kendisinden beklenen performansı sergileyememektedir. Bu 

kapsamda Danıştay’a etkinlik kazandırabilmek amacıyla, vergi mahkemesi, 

bölge idare mahkemesi ve Danıştay’dan oluşan üç dereceli yapı içinde, bölge 

idare mahkemelerinin gerçek istinaf mercileri olarak görevlendirilmesi, 

bunların kesin kararlar vermesi, Danıştay’ın da belli sayıdaki uyuşmazlığa 

yüksek içtihat mahkemesi sıfatıyla bakması gerekmektedir.  

Buna karşılık, Danıştay’ın anılan iş yükünün sistem değişikliği için 

yeterli bir sebep olmadığını düşünüyoruz. Bu çerçevede öncelikle, vergi yargı 

sistemimizde var olan mevzuat ve uygulamada görülen kararların adaletin 

dağıtılmasına uygun olup olmadığının tespit edilmesi uygun olacaktır. 
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Mevcut işleyiş ve görevi itibariyle kısmi de olsa istinaf niteliğine sahip 

olduğu düşünülen Bölge İdare Mahkemelerinin itiraz üzerine incelediği işlerin 

artırılması ve Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakabileceği işlerin 

azaltılması gerektiği de bir gerçektir.  

Öte yandan, mahkeme kararlarının bir üst mahkeme tarafından 

hukuka uygunluğunun denetlenmesi, anayasal bir zorunluluktur. İlk derece 

mahkeme kararlarının hukuka uygun olup olmadığının bir üst mahkeme 

tarafından kontrolü ile iki dereceli bir yargı sistemi bu çerçevede 

değerlendirilmektedir. İstinaf sistemini de kapsayan üç dereceli bir sistemin 

varlığı ise, kanun koyucunun iradesine bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla, istinaf 

mahkemelerinin doğru bir şekilde düzenlenmesiyle hak arayanlar bakımından 

daha güvenceli bir yargılanma sağlanılabileceği düşünülmektedir.  

Nitekim, pek çok Avrupa ülkesinde de görüldüğü üzere, ilk derece 

mahkemelerinin, verdikleri kararlar bozulduğu takdirde istinaf mahkemesi 

tarafından yeniden yargılama yapılarak karar verileceğini bildikleri ve hatta 

buna güvendikleri gerekçesiyle, yanlış veya hukuka aykırı verilen kararlar 

bakımından ilk derece mahkeme hakimleri, vicdanen kendilerini rahat 

hissedebilmektedirler. 

Ülkemizde, tam anlamıyla istinaf mahkemelerinin kurulması 

aşamasında, hakimlerin bağımsızlığı gibi yargının diğer sorunları çözüme 

kavuşturulmadan, istinaf mahkemelerinin kurulmaması görüşü ortaya 

atılmıştır. Buna karşılık, bize göre, reform yapılmak istenirken, getirilmek 

istenilen bir müessesenin kendi içinde değerlendirilmesi ve yargının sadece 

bir sorununun halledilmesi için istinaf mahkemelerinin kurulmasına yönelik 

çalışmaların engellenmemesi gerekmektedir.  

Ayrıca, ülkemizde son yıllarda hakim sayısında önemli artışlar 

görülmekle birlikte, yargı organlarının ağır iş yükü göz önünde 

bulundurulduğunda, hakim sayısının istenilen düzeyde bulunmadığı ve 

sayının artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Bu itibarla, istinaf mahkemelerinde görev alacak hakimlerin 

yetiştirilmesi önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece istinaf 
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mahkemelerinde çalışacak hakimler bakımından değil, bütün hakimler için bir 

çözüm getirilmesi gerektiği kanısındayız. 

Netice itibariyle, ilk olarak Yüksek Mahkemelerimizin çok ağır olan iş 

yükünü hafifletmek amacıyla kurulan istinaf mahkemelerinin, başta AİHM 

huzurunda adil yargılanma hakkı olmak üzere, AİHS ile Ekleriyle güvence 

altına alınan temel hak ihlallerinin de büyük ölçüde giderileceği görüşündeyiz. 

Bununla birlikte, tek başına istinaf mahkemelerinin hayata 

geçirilmesiyle reform yapılamayacağı, bunun için, idari yargıda tüm aksayan 

yönlerin giderilmesi gerektiği ve ancak bu sayede istinaf mahkemelerinden 

beklenilen faydanın sağlanabileceğini düşünmekteyiz. 

 

 

 

5. İdari Çözüm Yollarının Daha Etkin Kullanımı 

 

Günümüzde vergi hukukuyla ilgili olarak, mükelleflerle idare arasında 

doğan vergi uyuşmazlıklarının çözümü önem arz etmektedir.36 Bu çerçevede, 

yargıya güvenin artırılması, hukuk sistemimizin dayandığı temellerin 

güçlendirilmesinin yanında, AB üyeliği sürecindeki önceliklerimiz bakımından 

da önem taşımaktadır.  

Nitekim, uyuşmazlık konusunun dava açmak suretiyle yargı 

aşamasında çözümlenmeye çalışılması, mükellefler bakımından olduğu 

kadar idare açısından da bazı sakıncalar doğurabilmektedir. Bu çerçevede, 

yargı aşamasına başvurulmadan önce, taraflar, vergi uyuşmazlığının idari 

aşamada çözümlenmesini sağlamak suretiyle, ortaya çıkabilecek sorunları ve 

davaya ilişkin masrafları ortadan kaldırabileceklerdir.37 

Uyuşmazlığın idari aşamada çözümlenmesiyle birlikte, uyuşmazlık 

sona ermektedir. Ayrıca, bu şekilde, mükelleflerin vergi ve cezayı 

ödemelerindeki kolaylığın yanında, idare de bunları tahsil etmek bakımından 

                                            
36 Şükrü Kızılot, “Vergi Uyuşmazlıklarını Çözümleyen Kuruluşlar”, Hürses, 14.12.2002, s.5; 
     Vural Arıkan, “Mali Kaza Sorunu”, Yeni İş Dünyası, 1980, Sayı: 5, s.21. 
37 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 65. 
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bazı kolaylıklara sahip bulunmakta, ayrıca idari aşamada uyuşmazlığın 

çözümlenmesi suretiyle, taraflar bakımından emek ve zaman kaybı önlenmiş 

olmaktadır.38 

Vergi ihtilaflarının idari aşamada çözümlenmesi, özellikle vergi yargısı 

organlarının iş yükü açısından da önemli olmaktadır. Tarafların vergilemede 

farklı görüşlere sahip olmasından kaynaklanan ihtilafların, idare mekanizması 

çerçevesinde çözümlenmeden, yargıya taşınması, vergi yargısı işlevlerinin 

gereği gibi yerine getirilmesine engel oluşturmaktadır. 

Uzlaşma, cezalarda indirim, düzeltme, pişmanlık ve ıslah 

müesseselerinden oluşan idari çözüm yollarından ülkemizde en sık uzlaşma 

çözüm yolu kullanılmakla beraber, yine de anılan durumun istenilen düzeyde 

olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda, vergi uyuşmazlığında idareye başvuru 

zorunluluğu getirilebilir, kaçakçılık suçları da uzlaşma kapsamına alınabilir, 

uzlaşma komisyonlarının çalışmaları objektif esaslara bağlanabilir 

kanaatindeyiz. 

 

 

 

6. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Yapısı  

 

Üyeleri ve işlemleri yönünden bağımsız olan Kurul, idari yargı 

mensupları da dahil olmak üzere bütün hakim ve savcıların mesleğe kabul 

edilmelerinde, yer değiştirmelerinde, yükseltilmelerinde ve yaptırıma tabi 

tutulmalarında tek yetkili organdır.  

Kurul’un yapılanmasından, Adalet Bakanı ve müsteşarının çıkarılması 

hakkında çeşitli görüşler ortaya çıkmış ve kurul üyelerinin bağımsız yargı 

mensupları tarafından seçilmesi gerekliliği ortaya atılmıştır. Buna karşılık, 

kurulun yapılanmasına siyasi iradeden de katılım olması ve kurulun karar 

almasında Adalet Bakanı ve müsteşarın tek başına çoğunluğu oluşturmadığı 

                                            
38 Kızılot, a.g.e., s. 66. 
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da savunulmaktadır. Ayrıca, bu tür kurullara siyasi meşruiyeti olan 

temsilcilerin de üye olması gerektiği savunulmaktadır. 

Bu çerçevede, ilk derece mahkemeleri başta olmak üzere tam 

bağımsız ve tarafsız bir şekilde adaleti sağlama görevi ifa edecek yargı 

yerlerinde görevli hakimlerin donanımlı bilgi ve tecrübeye sahip olmaları 

gerekliliğine de bu başlık altında yer verilebileceği düşünülmektedir. Özellikle 

İsveç’te hakim olmanın oldukça uzun zaman alması ve zorunlu birtakım 

aşamalardan geçmeleri gerekliliğinin yanında, alt derece ve üst derece 

mahkemelerinde çalışma zorunlulukları gibi bir sistemin ülkemizde de 

uygulanması suretiyle, farklı derecedeki mahkemelerin nasıl işlediği 

konusunda daha fazla bilgi edinmelerinin sağlanabileceği kanaatindeyiz. 

 

 

 

7. Danıştay’ın İçtihat Oluşturma İşlevi 

 

İdari yargıda bir temyiz makamının bulunmasına karşılık, birçok yasal 

düzenlemeyle Danıştay’ın çok sayıda davada ilk derece mahkemesi olarak 

görevlendirildiği görülmektedir. Bu ise, yüksek mahkemelerin içtihat 

oluşturma işlevinde önemli bir engel oluşturmaktadır.  

Öte yandan, ilk derece mahkemeleri arasında aynı konularda karar 

birliği bulunmaması ile karar gerekçelerinin çoğu zaman davacılar 

bakımından yeterli olmaması sonucunda, tarafların temyiz yoluna 

başvurmalarıyla, iş yükü artan Danıştay’ın yeterince içtihat ve emsal karar 

oluşturamadığı gözlemlenmektedir. 

İsveç’in de aralarında bulunduğu Avrupa’nın hemen hemen bütün 

ülkelerinde bugün idari istinaf sistemi bulunmakta ve bu ülkelerin Danıştayları 

büyük oranda içtihat mahkemesi kimliği taşımaktadır.  

İstinaf sisteminin amaçlarından birisi de zaten, Danıştay’ın bir içtihat 

mahkemesi olmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, bütün mahkemelerin, tek bir 

yönde karar verebilmeleri imkanı, hakimlerin bağımsız olduğu cihetle, son 

derece zayıf bulunmaktadır. Bu içtihat farklılıklarının ise, bir zenginliği ortaya 
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çıkardığı gerekçesiyle bazı ülkelerde, içtihadı birleştirme yoluna 

başvurulmamaktadır. Diğer bazı ülkelerde ise, bölge idare mahkemesinde 

görevli hakimlerin bir araya gelmesi suretiyle, daha üst bir mercie gitmeden 

kendilerinin içtihatları birleştirdiği uygulamasına rastlanmaktadır. Bununla 

birlikte, anılan yöntemin coğrafi etmenlere bağlı olarak ülkemizde 

uygulanabilirliğinin zayıf olduğu görüşündeyiz. Bu cihetle, bir üst mahkeme 

olan Danıştay tarafından içtihatların birleştirilmesinin daha uygulanabilir 

olduğu ve anılan yöntemin devam etmesi görüşündeyiz.  

İçtihatların birleştirilmesi yolu mevzuatımızda öngörülmüş olmakla 

birlikte, vergi alanında ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü aşamasında 

kararların birbiriyle çelişkili olmaması da önem arz etmektedir. 

Ayrıca, 2577 sayılı Kanun’un 45. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenen 

alanlarda verilen kararların kesin olması nedeniyle temyiz incelemesinden 

geçmemesi, anılan konularda Danıştay’ın içtihadının ne yönde olduğunun 

bilinmesine engel teşkil etmektedir. Bu sayede, bölge idare mahkemeleri 

arasında da aynı konuda farklı kararlar çıkabilmektedir. İş yükünün artmasına 

paralel olarak, bölgeler arasında görüş farklılıkları da artacak, bu içtihat 

farklılığının giderilmesini teminen, bölge idare mahkemesi kararlarının 

Danıştay incelemesine tabi tutulması gerekecektir. Bu sonucun ise, üçlü 

yargı sistemine geçişi doğuracağı düşünülmektedir.  

Vergi uyuşmazlıklarının yargıya intikalinde, vergi mevzuatının 

karmaşıklığı ve mükellefle idare arasındaki kanun maddelerinin 

yorumlanmasındaki farklılıklar da önemli rol oynamaktadır. Nitekim, yargının 

vereceği kararlar, İçtihatları Birleştirme Kararı niteliğinde olmadığı sürece bir 

hüküm ifade etmemektedir. 

Vergi yargısının en önemli fonksiyonlarından biri, içtihat oluşturma 

fonksiyonudur. Buna karşılık, vergi mevzuatının çeşitli hükümlerine ilişkin fikir 

ayrılıkları bulunmaktadır. Danıştay’ın, ihtilaflı olan konularda bir içtihat 

oluşturamaması ve birçok kanun hükmü üzerinde fikir ayrılığına düşülmesi 

nedeniyle, mükellefler, uyuşmazlıklarını vergi yargısına taşımakta, bu da, bu 

organların iş yükünün artmasına neden olmaktadır. 



SONUÇ 

 

Vergi yargısı, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi dışında da birçok 

işlev ifa etmektedir. Bu fonksiyonların yerine getirilmesi, hukuk sisteminin 

bütünü için hayati önem arz etmektedir.  

Bu kapsamda ülkelerin benimsedikleri hukuk sistemleri, vergi yargısı 

sistemi tercihlerinin belirlenmesinde de rol oynamaktadır. Uygulamada, adli 

yargıya bağlı, idari yargıya bağlı, bağımsız ve karma vergi yargısı sistemleri 

olmak üzere, dört tür vergi yargısı sisteminden bahsedilmektedir. Türkiye ise, 

idari yargıya bağlı bir yapılanma içinde vergi yargısı sistemini 

şekillendirmiştir.  

Her vergi sisteminin bir tarihsel gelişim sonucunda ortaya çıktığı göz 

önünde bulundurulduğunda, her bir vergi sisteminin, uygulandığı ülkenin 

sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki ihtiyaçlara göre oluşturulduğu 

söylenebilecektir. 

Türk vergi yargısı sisteminin tarihsel gelişimi de, Cumhuriyet öncesi ve 

sonrası olmak üzere iki dönemde incelenebilmektedir. Cumhuriyet dönemi 

öncesinde, 1926 yılına kadar vergi yargısında sistemli bir yapıdan 

bahsedebilmek mümkün gözükmemektedir. Bununla birlikte, 1926 yılından 

itibaren İtiraz Komisyonları, Vergiler Temyiz Komisyonu ve Danıştay’dan 

oluşan üçlü bir yapılanmaya geçilerek, anılan sistem 1982 idari yargı 

reformuna kadar devam ettirilmiştir.  

Bu yapılanma, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kurallarını ihlal ettiği ve 

vergi yargılamasını geciktirdiği gibi nedenlerle eleştirilmiştir. Bunun 

sonucunda, 1982 yılında gerçekleşen reformla birlikte, bağımsız vergi 

mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri kurularak ikili bir yapıya geçilmiştir. 

Nitekim, Osmanlı döneminde Şuraı Devlet kurulurken idari ve istişari 

nitelikteki Danıştay, zamanla temyiz mercii niteliği kazanmıştır. 1982 yılında 

yapılan reformla birlikte, 2575, 2576 ve 2577 sayılı Kanunlarda köklü 

değişiklikler yapılmıştır. Kanunlarda yazılı idari davalara ilk derece 

mahkemesi sıfatıyla bakma görevinin yanında Danıştay temyiz mercii olmuş, 

idare, vergi ve bölge idare mahkemeleri kurulmuştur. Bölge idare 
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mahkemeleri, idare ve vergi mahkemesi kararlarına itirazen bakmakta, istinaf 

görevini yerine getirmektedirler.  

Bölge idare mahkemelerinin istinaf görevi görmesi, bize göre, 

Danıştay’ın artan iş yükü karşısında, bunu hafifletmesi bakımından faydalı 

olmuştur. Bu kapsamda, bölge idare mahkemelerinin iş sayısını artırmak 

suretiyle istinaf mahkemesi görevinin belirginleştirilmesiyle, idari yargıda 

yeniden bir istinaf mahkemesi yaratılması gerekmeyecektir. Zira, bu şekilde 

istinaf sistemiyle, Türk yargısında sorunların çözülmesinin kolaylaşacağı ve 

etkinliğin artacağı düşünülmektedir.  

Öte yandan, istinafta denetim ve yargılamanın yapılmasına karşılık, 

temyiz incelemesinde sadece hukuki yönden denetim gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda olmak üzere, Danıştay’ın bazı görevlerinin Bölge İdare 

Mahkemesi’ne devredilerek, anılan Mahkeme’nin görev alanı genişletildiği 

takdirde, Bölge İdare Mahkemesi’nin iş yükü artacak, bu durumda da Bölge 

İdare Mahkemesi’nde görevli üye sayısının artırılması gerekebilecektir.  

İdari yargıdaki dava sayısı sürekli bir artış göstermektedir. Buna 

karşılık, idari yargıda görevli hakim sayılarının artmasıyla birlikte, vergi ve 

idare mahkemelerinde de kararlar daha çabuk alınabilecektir.   

Kanun tasarıları hakkında görüşlerini bildirme görevi bulunan Fransız 

Danıştay’ı ile Türk Danıştay’ı bu çerçevede benzerlik göstermektedir. 

Bununla birlikte, anılan yolun ülkemizde pek kullanılmadığı görülmektedir.  

Ayrıca, ülkemizde ilk derece yargı yeri olarak Danıştay’da açılan 

davalar bulunduğu gibi, Fransız Danıştayı’nda da ilk derecede açılan önemli 

bir oranda dava sayısı bulunmaktadır. 1987 yılında idari istinaf 

mahkemelerinin kurulmasından sonra da, Fransız Danıştayı’nda ilk derece 

mahkemesi olarak bakılan davalar korunmuş bulunmaktadır. Nitekim, 

İsveç’te olduğu gibi, hükümete ilişkin düzenlemelerin, ilk derece yargı 

yerinden ziyade, Danıştay’ın sorumluluğu altında olması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde de, idari istinaf mahkemeleri tam 

anlamıyla hayata geçirildikten sonra, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi 

olarak baktığı davaların korunabileceği düşünülmektedir.  
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Diğer taraftan, ülkemizle AB üyesi ülkelerin birbirinden farklı özellikler 

gösterdiği tartışmasızdır. Örneğin, Türkiye, İsveç’ten çok daha geniş bir 

ülkedir. Ayrıca, medeni, ceza ve idari davalar arasında kesin bir 

sorumluluklar ayrılığı bulunması da önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ilk 

derece mahkemelerinde görülen davaların mümkün olduğunca kısa bir 

sürede karara bağlanması, ikinci derecede ise, daha önce yanlış gitmiş 

olabilecek unsurların düzeltilmesi gerektiği inancındayız. Üst mahkemelerin, 

kendilerinden daha alt derecedeki kararları düzeltmelerinin nedeni, şüphesiz 

ilk derece mahkemelerinin kararlarının farklı olması gerektiği düşüncesinden 

kaynaklanmamaktadır. Buna karşılık, ikinci derecede yargı yerlerinin, ilk 

derece mahkeme kararlarında yanlış buldukları unsurları düzeltme hakkına 

sahip olmaları ve üçüncü derece yargı yerlerinin ise, yeni kurallar koymaya 

gayret etmeleri gerekmektedir.  

Bu çerçevede, üst derece mahkemeleri, alt derece mahkeme 

kararlarının doğru ve yanlışlığına karar vermekten ziyade, içtihadın genel 

görünümüne odaklanmalıdır. Bu şekilde ise, içtihat farklılıklarının 

azaltılabileceği değerlendirilmektedir.   

Temyiz mercilerinde, sürece yeni delillerin ilave edilmesi bakımından 

sınırlamalar bulunmasının faydalı olduğu değerlendirilmektedir. Zira, bu 

sayede, tarafların dava açarken dosyalarını eksiksiz bir şekilde sunmaları 

sağlanmış olmaktadır. Nitekim, aksi bir durumda, dava sürecinin yeniden 

başlatılması gerekmektedir.  

Bununla birlikte bir ülkede faaliyet gösteren yargı yerlerinin ortak 

amacının, davaların en az masrafla ve mümkün olan en kısa sürede 

sonuçlandırılması ile adaletin hızlandırılmasından oluştuğu açıktır. Ancak, 

mahkemelerin iş yükünün fazla olması, anılan amacın tam anlamıyla 

gerçekleşmesine engel oluşturabilmektedir.   

Nitekim, vergi yargısının hukuk sisteminde sahip olduğu fonksiyonlar 

göz önünde bulundurulduğunda, bu işlevlerin beklenildiği şekilde icra edilip 

edilmediğinin kontrol edilmesi zaruri olmaktadır. Yargı hizmetlerinin kamu 

hizmeti niteliği taşıdığı dikkate alındığında ise, kullanıcılara bu hizmetin ne 

kadar etkin ulaştırıldığını tespit etme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu 
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kapsamda olmak üzere, yargı sisteminin işleyişindeki aksaklıkların tespiti ve 

bu tespitler sonucunda getirilecek çözüm önerilerinin uygulanabilmesi, kamu 

düzeninin sağlanması ve korunması bakımından da önem arz etmektedir. 

Türk vergi yargı sistemindeki yargılamaya ilişkin problemler ve 

nedenleri üzerinde durulacak olursa, ilk derece mahkemelerince verilen 

kararların büyük bir çoğunluğuna karşı bireyler ve idareler tarafından itirazen 

bölge idare mahkemesine ve temyizen de Danıştay’a başvurulmaktadır. İtiraz 

ve temyiz üzerine verilen kararlara karşı da karar düzeltme yolu 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, ilk derece mahkemeleri arasında aynı 

konularda farklı kararlar verilmesi ve kararların gerekçelerinin davacılar 

bakımından yetersiz kalmasının yarattığı güvensizlik ortamı ve Danıştay’ın 

ağır iş yükü nedenine bağlı olarak, yeterince içtihat ve emsal karar 

oluşturulamamaktadır.   

İdari mercilerin, yargı kararlarına uyulmasına ilişkin gereken 

sorumluluğu almakta çekingen davranmaları da önemli bir neden olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, ilk derece mahkemeler tarafından verilen 

kararlara karşı, itiraz veya temyiz yoluna başvurmamaları durumunda, yetkili 

idari görevlilerin, haklarında soruşturma açılmasına yönelik bazı tereddütleri 

bulunmaktadır. Bu itibarla, içtihat niteliği taşıyan ve emsal kararlara uygun 

olan kararların büyük bir çoğunluğuna karşı da itiraz ve temyiz yoluna 

başvurulabilmektedir.  

Öte yandan, DİBKK olmaksızın, sorumluluk almak istemeyen idareler, 

aynı konularda verilmiş emsal kararların tersine işlem kurabilmektedirler. 

Nitekim, yargı kararlarını etkisiz kılacak yeni işlemler kuran idareler 

sayesinde dava sayısında da artış gözlemlenmektedir. Buna bir çözüm 

olarak, Genel İdare Usul Kanunu’na getirilecek düzenlemelerle, idarede 

görevli ve yetkili kişilerin, yargı kararlarına uyulması bakımından gereken 

sorumluluğu almalarının sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Zira, temeli 

sağlam bir Genel İdari Usul Kanunu ile, idarelerin keyfi uygulamaları 

engellenebilecek, düzenlenen idari başvuru yollarıyla dava açılmaksızın, 

uyuşmazlık bir çözüme kavuşturulabilecektir. Ayrıca, idarelerin yargı 
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kararlarını etkisiz kılacak işlemlerine yönelik bazı engelleyici düzenlemeler de 

getirilebilir.  

Bu itibarla, özellikle Danıştay’ın olağandışı artış gösteren iş yükünün 

makul bir seviyeye indirilmesi, uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesini 

sağlayıcı çözüm önerilerinin uygulamaya sokulması, bazı Kanunlarda geniş 

ve kapsamlı değişiklikler yapılması ve bir İdari Usul Kanunu çıkarılması, 

ombudsmanlık müessesesinin hayata geçirilmesi, istinaf sisteminin 

geliştirilmesi gibi önlemlerle daha etkin bir vergi yargısı sisteminin 

oluşturulabileceği inancını taşımaktayız. 

Danıştay’ın ağır iş yükünü hafifletmek veya yargılama sürecini 

hızlandırmak bakımından, bu gibi önlemler alınmadan, istinaf 

mahkemelerinin geliştirilmesinin veya İsveç idari yargı sisteminde geçerli olan 

izin yolunun benimsenmesinin başlı başına çok da yararlı olmayacağı 

düşünülmektedir.  

Tersine, vergi yargı sistemimizde var olan sorunların giderilmesi 

durumunda, Bölge İdare Mahkemelerinin görevlerinin genişletilmesi ve anılan 

mahkeme kararlarına karşı temyiz yoluna başvurmayı kolaylaştırıcı şartlar 

getirilmek suretiyle, başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere, diğer ülke 

uygulamalarının da örnek olarak alınması gerekmeyebileceği göz önünde 

tutulmalıdır. 

Buna karşılık, idari yargı alanını düzenleyen kanun ve yargılama 

prosedürlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeden önce, örnek olarak 

incelenen ülkelerde bulunan hukuk algısı ve ülkemizdeki uyuşmazlıkların 

özellikleri ile idarelerin ve idari hakimlerin hukuk algısındaki farklılıkların da 

göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı inancındayız. 

Nitekim, örneğin istinaf incelemesinin yeterli olduğu cihetle, temyiz 

aşamasının öngörülmemesi durumunda, aynı ülkede değişik bölgelerde farklı 

hukuk uygulanması söz konusu olabilecektir. Bunu önlemek için ise, bu tür 

uyuşmazlıkların temyiz incelemesinden geçmesi gerekecektir. Bu durumda 

da, Danıştay’da görülecek iş sayısı artarak, uyuşmazlıkların çözüme 

bağlanmasında daha çok zamana ihtiyaç duyulacak ve bu şekilde, istinaftan 

beklenilen fayda sağlanamamış olacaktır.  
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Sonuç olarak, başka ülke uygulamalarının incelenmesi kuşkusuz yararlı 

olmakla birlikte, ülkemizde var olan hukuk algısının yarattığı şartlara uygun 

sistemler getirilmesi, bu nedenle, Türk vergi yargısı sisteminde yapılması 

öngörülen değişikliklere ilişkin her bir konunun ayrıntılı olarak 

değerlendirilmesi ve ülkenin koşullarına uygun sistemler düşünülmesinin 

yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Aksi takdirde, o ülkede adaletin 

sağlanması mümkün gözükmemektedir.  
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ÖZET 

  

KARŞIKAYA, Hande. Avrupa Birliği Ülkeleri Vergi Yargı Sistemleri 

Çerçevesinde Türk Vergi Yargı Sisteminin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2012. 

 

Başta sosyal hukuk devleti ilkesini benimsemiş olan ülkeler olmak üzere, pek 

çok kamusal ihtiyaçların karşılanmasında vergi ve benzeri diğer mali gelirlere 

başvurulmaktadır.  

Bu çerçevede, çeşitli nedenlere bağlı olarak vergi idaresiyle mükellefler 

arasında vergi dolayısıyla hukuki anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. 

Vergi konusu ve buna bağlı olarak vergi uyuşmazlıkları, başlı başına bir 

uzmanlık konusudur. 

İşte, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesinin yanında, birçok işlevi olan 

vergi yargısının, vergi yargılama usulü ilkelerini temel alarak bu fonksiyonları 

yerine getirebilmesi, son derece önem taşımaktadır. 

Ülkemizde ilk derece mahkemelerde ve yüksek idare mahkemesi olan 

Danıştay’daki ağır iş yükü sadece Türk idari yargı sistemindeki 

aksaklıklardan kaynaklanmamakta, bunun yanında, iş yüküne başka 

sorunların da neden olduğu görülmektedir.  

Bununla birlikte, Avrupa Birliği üyesi ülke sistemleri örnek alınmak 

isteniyorsa, her ülkenin kendi sosyal ve kültürel şartları göz önünde 

bulundurularak, anılan sistemlerin ülkemizde uygulanabilirliğinin 

derinlemesine incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler 

1. Vergi yargısı  

2. Hukuk devleti  

3. Danıştay  

4. İstinaf 

5. Etkinlik 
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ABSTRACT 

 

KARŞIKAYA, Hande. The Evaluation of the Judicial System of the Turkish 

Financial Jurisdiction Within the Framework of the European Union 

Countries, Master Thesis, Ankara, 2012. 

 

Tax and similar sources of revenues are obtained by the states, 

predominantly by social states, in order to meet public service expenditures. 

In this context, legal disputes could rise between tax payers and tax offices 

due to these taxes. The issue of tax and handling of the disputes in 

connection with tax requires expert knowledge. 

Apart from settling tax disputes, fulfillment of its many other functions by the 

financial jurisdiction is very important. 

Heavy workload of the courts of the first instances and the Council of State 

are not only caused by defects of the Turkish judicial system but also there 

are some other reasons. 

If the EU countries are to be taken as a model, each country has its own 

social and cultural differences and those differences should also be taken 

into account and such an application of model to Turkey shall be analyzed 

thoroughly.     

 

Key Words 

1. Financial jurisdiction 

2. State of law 

3. The State Council  

4. Appeal 

5. Activity 
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