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ÖZET 
 

YAMLI, Mehmet Sadık. Vergi Hukukunda Hatalar Ve Düzeltme Sürecinin 

Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010. 
 

Bu çalışmada Türk Vergi Hukukunda vergi hataları, bu hataların 

düzeltilmeleri, düzeltme kapsamının belirlenmesindeki özellikli durumlar ve 

yargı süreci incelenmiştir. Vergi hataları ve bu hataların düzeltilmesi 

prosedürü Vergi Usul Kanununda yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu gümrük 

vergileri hariç tüm vergiler için uygulanmaktadır. Gümrük vergilerinin kendine 

özgü düzeltme kuralları vardır.   

Vergilendirme sürecinde hatta yargı aşamasında da bulunabilen söz konusu 

hataların belirlenmesinde hukuki uyuşmazlık ve hata ayrımları önemlidir. 

Düzeltme talebinin vergi idaresince reddinden sonra, yargılama aşamasında 

yargının uygulayacağı usul kurallarının tespitinde bir kısım sorunlar vardır. 

Usul kurallarının farklı kanunlarda yer almasından kaynaklanan bu sorunlar 

Danıştay kararları çerçevesinde tartışılmış ve çözüm önerilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler 

Vergi hataları, düzeltme, düzeltmenin kapsamı, düzeltme süreci, yargısal 

süreç. 
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ABSTRACT 

YAMLI, Mehmet Sadık. Vergi Hukukunda Hatalar Ve Düzeltme Sürecinin 

Değerlendirilmesi, Master’s Thesis, Ankara, 2010. 

 

In this study it has been examined the tax errors, amendment of these errors, 

and special conditions of amendment scope in according to Turkish Tax Law. 

Tax errors and amendment procedure has been arranged in Tax Procedure 

Code. Tax Procedure Code applies to all taxes except for customs duties.  

Amendment procedure of custom duties have special amendment rules. 

Error and legal disputes is important for definition tax error that may exist the 

taxation process even the judicial stage. 

There are some problems about the choosing procedural rules by judicial 

authorities, after the amendment apply is rejected by tax administration. 

These problems that caused from different codes contain procedural rules is 

discussed and recommended solution according to Turkish Conseail D’Etat 

decisions. 

 

Key Words 

Tax errors, amendment, amendment scope, amendment process, judicial 

process. 
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GİRİŞ 

Verginin gerek kendine özgü teknik karmaşıklığından gerekse diğer insani 

sebeplerden ötürü, vergilendirme sürecinde bir kısım hatalar meydana 

gelebilmektedir. Meydana gelen bu hatalar düzeltilerek, vergilendirmenin gerçek 

duruma uygun hale getirilmesi gerekir. Ancak düzeltilebilecek hatalar her zaman 

yeterince açık olmayabilir. Yani bir vergisel süreçte hata bulunup bulunmadığı 

veya hata bulunduğu kabul edilse bile söz konusu hatanın düzeltilip 

düzeltilemeyeceği hususunda genel olarak, vergi toplamaya çalışan idare ile 

vergi ödemek istemeyen mükellef (muhatap) arasında fikir birliği olmaması 

kaçınılmazdır. Böylece vergilendirme sürecinde hata bulunup bulunmadığı 

hususunda karar vermek üzere konu yargıya intikal eder. Yargı yerleri konuyu 

inceleyerek ve olayı kendi usul kuralları çerçevesinde çözümleyerek bir sonuca 

varırlar.  

Bu çalışmada vergi hataları, düzeltilmeleri ve konuyla ilgili yargı yerlerinin 

kararları incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hata 

kavramı üzerinde durulmuştur. Önce sırasıyla, borçlar hukukunda, ceza 

hukukunda ve idare hukukunda hata ve hatanın sonuçları irdelenmiştir. Daha 

sonra vergi hukukunda hata; vergi hataları ve hukuki uyuşmazlık konuları ile 

birlikte incelenmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümü hataların düzeltilmesi konusuna ayrılmıştır. Bu 

bölümde öncelikle düzeltilebilecek hataların kapsamı, çeşitli özel durumlar 

itibariyle ele alınmış, ardından düzeltme süreci genel olarak incelenmiştir. 

Bölümde Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi olmayan gümrük vergilerine 

ilişkin düzeltme sürecine de değinilmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise hataların düzeltilmesi taleplerinin idarece reddi 

üzerine konunun yargıya taşınması halinde izlenebilecek yargı süreci üzerinde 

durulmuştur. Bu bölümde uyuşmazlıklarda uygulanacak usul kuralları 

irdelenmiş, ardından yargısal süreçteki özellikli durumlara değinilmiştir. 

Bölümde ayrıca ülkemiz Vergi Hukukuna yön veren Almanya ile ülkemiz İdare 

Hukukuna yön veren Fransa uygulamalarına da değinilmiştir. 
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Çalışmanın tümünde, özellikle de üçüncü bölümde vergi yargısının içtihat 

mahkemesi olan ve bu özelliğiyle de uygulamayı yönlendiren Danıştay 

kararlarına yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HATA KAVRAMI 

 

I. VERGİ HUKUKU DIŞINDA HATA KAVRAMI 
1.1 GENEL OLARAK 

Hata günlük dilde her türlü yanlışı ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.  

Sözlükte1 ise; yanlış, istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, 

yanılgı, suç, kabahat, günah, kusur anlamlarını taşır. Kavram dilimize 

Arapça’dan geçmiştir (Devellioğlu 1997 : 338).  

Hatanın bu genel anlamının yanında hukuki işlemlerle ilgili dar ve özel anlamları 

da vardır. Borçlar Hukukunda hata “iç irade ile beyan edilen arasında 

bilmeyerek meydana gelen uyuşmazlık” (Feyzioğlu 1976: 122) olarak 

tanımlanırken, Ceza Hukukunda “ceza normu tarafından tanımlanmış suç tipinin 

yok sayılması yani; var olan ceza normunun bilinmemesi” (Demirbaş 2006 : 

377) olarak tanımlanmaktadır. İdare hukukunda ise hata; idari işlemin hukuka 

aykırılık unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Borçlar, ceza ve idare hukuku dallarında hata kavramına yüklenen anlamlar ve 

hukuksal sonuçlarının öncelikle incelenmesi, vergi hukukundaki “hata ve 

hataların düzeltilmesi” konusunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu 

nedenle çalışmanın bu bölümünde, borçlar hukukunda, ceza hukukunda ve 

idare hukukunda hata ve bu hukuk dallarında hatanın hukuksal sonuçları genel 

hatlarıyla incelenmiştir. Daha sonra vergi hukukundaki hata konusuna 

geçilmiştir. 

 

 

                                                           
1 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, 
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=hata&ayn=tam (25.01.2009) 
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1.2  BORÇLAR HUKUKUNDA HATA 

1.2.1 Kavram Ve Yasal Düzenleme 

Borçlar hukukunda “hata”  kendisine hukuksal sonuçlar bağlanan, bu nedenle 

de üzerinde tartışılan önemli bir kavramdır. Bilindiği üzere; borçlar hukukunda; 

sözleşmenin kurulmasında en önemli rolü irade oynamaktadır. İki tarafın 

iradelerini karşılıklı ve birbirlerine uygun şekilde açıklamaları durumunda 

sözleşme doğmuş olur. 

Dolayısıyla sözleşmenin kuruluşunda temel unsur iradelerin uygunluğudur. 

İradelerin uygun olmaması durumunda ortaya uyuşmazlık çıkar. Uyuşmazlığın 

açık olması durumunda zaten ortada bir anlaşmazlık bulunmakta ve henüz akit 

doğmamış sayılmaktadır (Feyzioğlu 1976 : 120). 

Uyuşmazlık bazen de gizli olur. Taraflar uyuştuklarını sanırlar ancak işin 

esasında bir anlaşmazlık vardır. Bu durum ya iç iradenin doğumundaki bir 

sakatlıktan ya da iç irade ile açıklanan iradenin birbiriyle örtüşmemesinden ileri 

gelir (Feyzioğlu 1976 : 120). İşte; iç irade ile beyan arasında istenilmeyerek 

meydana gelen uyumsuzluk halinde “hata=yanılma” söz konusudur (Reisoğlu 

2006 : 98). Yani; iç irade ile açıklanan irade arasında bulunan ve irade sahibinin 

bilgisi ve isteği dışında meydana gelen uyuşmazlığa hata denilmektedir 

(Feyzioğlu 1976 : 123). Hatada, hataya düşen kişinin iradesiyle uyumlu olmayan 

bir beyanda bulunması söz konusudur (Kılıçoğlu 2008 : 126).  

İrade ile beyan arasındaki uyumsuzluk halleri iki şekilde ortaya çıkabilir. 

Birincide, iradenin açıklanması sırasında ortaya çıkar; buna beyan hatası denir. 

Beyan hatasında, hata edenin beyanın içeriği gerçek iradesine uymamaktadır. 

İkincide ise; uyumsuzluk, iradenin oluşması aşamasında meydana gelir; burada 

ise temel  hatası vardır (Kılıçoğlu 2008 : 127). 

Hatayı dar anlamda ve geniş anlamda hata olarak incelemek de mümkündür. 

Dar anlamda hata; bir durum veya olay, kısaca gerçek, hakkında bilinçli 

olmayan yanlış ve eksik tasavvurdur. Geniş anlamda hata; dar anlamda hata 

yanında bir olay veya durum hakkında bilgisizliği de içerir. Borçlar Kanununda 
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(BK) hükme bağlanan hatadan, geniş anlamda hatayı anlamak gerekir (Eren 

2008 : 341). 

İradesini istemeyerek farklı şekilde beyan ederek hataya düşen ya da iç 

iradenin doğumunda hataya düşen tarafın yararı ile iç iradeyi bilmesine imkan 

bulunmayan, beyana güvenmek durumunda bulunan karşı tarafın yararı 

çatışacaktır. 

Dolayısıyla hukuki bir problem olarak hata problemi sanılanın aksine bir taraflı 

değil iki taraflı bir problemdir.  Bu problem, karşı tarafın ve iş hayatının ihtiyaç 

ve güvenlikleri nazara alınmadan doğru bir çözüme bağlanamaz. Yapılan 

işlemlerin, hata ileri sürülerek gelişi güzel hükümden düşürülmesi iş hayatında 

güvenliği sona erdirir. Yapılan beyana güvenerek hareket eden karşı tarafın 

kusuru olmadığı halde zarara girmesine yol açar (Kocayusufpaşaoğlu 1968 : 

40-41). 

Bu sebeple hata konusunda en başta gelen mesele; hukukça önemli 

sayılabilecek, beyanın hükümsüzlüğüne yol açabilecek, hataların 

sınırlanmasıdır. Hata hükümlerinin uygulanmasının sınırlandırılması iki yolla 

gerçekleşebilir. Birincisi; hangi hataların esaslı (işlemin hükümsüzlüğüne yol 

açan) hatalar olduğunu belirlemek ve bunun dışında kalan hataların hukukça 

önemli bulunmadığını kabul etmektir. Diğer yol ise; hata sebebi ile hükümsüz 

kalan işlemin sonuçları düzenlenirken hatalı beyanda bulunan kişiyi, karşı 

tarafın bu yüzden uğradığı zararı tazmin etmeye zorlamaktır. Bu iki sınırlamaya 

da BK’da yer verilmiştir. BK’nın 23. maddesi esaslı hataya düşen tarafın 

sözleşme ile ilzam olunamayacağını belirtmiş, kanunun 26. maddesinde de 

kusuru ile yanılan kişinin sözleşmeyi iptal edince, karşı tarafın sözleşmenin 

muteberiyetine güveninden doğan zararını tazmin mükellefiyeti altına girmesini 

öngörmüştür (Kocayusufpaşaoğlu 1968 : 42-43). 

Kanun koyucu tarafların çatışan çıkarlarını ortalama bir çözüme bağlayarak 

bağdaştırma yoluna gitmiştir (Reisoğlu 2006 : 98). Buna göre BK 23. maddede; 

“Akit yapılırken esaslı bir hataya düçar olan taraf, o akit ile ilzam olmaz” 
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hükmüyle yalnızca esaslı hatanın iptal sebebi olacağını belirlemiştir. Kanunun 

devam eden maddelerinde de esaslı hatanın neler olduğu sayılmıştır.  

Bir hatanın esaslı hata sayılabilmesi ve iptal hakkı bahşedebilmesi için BK'nın 

24 ve 25. maddelerindeki koşulların bir arada gerçekleşmesi gerekir. Buna göre 

hata; hem sübjektif hem de objektif bakımdan esaslı olmalıdır. Sübjektif unsur 

gereğince hata öyle belirgin bir duruma ilişkin olacaktır ki yanılan o durumda 

hata ettiğini bilmiş olsaydı, sözleşmeyi yapmayacaktı. Bu husus doktrinde 

hatanın illi olması; hatanın yapılması ile hata arasında bir nedensellik, illiyet 

bağı bulunması şeklinde ifade edilmektedir. Objektif unsur ise iş hayatındaki 

dürüstlük (objektif iyi niyet) kuralları, BK’nın deyimi ile ticari doğruluk ilkesi, 

uyarınca söz konusu belli durum, sözleşmenin iptalini haklı gösterecek bir 

önemde görülebilmelidir. Bu unsurlar var olduğu takdirde sözleşmenin 

niteliğinde, eşyada, kişide, miktarda hataya düşen kişi esaslı hata nedeniyle 

irade beyanının, dolayısıyla sözleşmenin iptalini isteyebilir (Uygur 2003 : 1085-

1086). 

Hukukun değer verdiği esaslı hata ise aşağıda anlatılmaktadır. 

1.2.2 Esaslı Hata  

Esaslı hata; sözleşmenin iptali hakkını veren hatadır. Hangi hataların  esaslı 

hata olduğu BK'da belirtilmiştir.  

BK’da belirtilenler başlıca esaslı hata halleri olup, sınırlayıcı değildir. Aynı 

ölçüde haklı sayılabilecek diğer hatalar da esaslı hata sayılır (Reisoğlu 2006 : 

99). 

Genel olarak esaslı hata halleri ise şunlardır: 

a) Sözleşmenin Niteliğinde Hata: BK'nın 24. maddesinin 1 numaralı bendinde; 

hata ettiğini iddia eden tarafın bir akit hakkında rızasını beyan ederken başka 

bir akit kastetmiş olması hali, esaslı hata olarak belirtilmiştir. Burada kişi bir 

sözleşme yapma iradesine sahiptir. Ancak bu iradesine uygun olmayan başka 

bir sözleşme beyan etmiştir (Kılıçoğlu 2008 : 129). 
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Örneğin bin liraya evini kiraya vermek isteyen kişinin yanlışlıkla bin liraya evini 

satma beyanında bulunması, sözleşmenin niteliğinde bir hatadır. Kira 

sözleşmesi iradesinde olunduğu halde satış sözleşmesi beyan edilmiştir. 

b) Sözleşmenin Konusunda Hata: Hata ettiğini iddia eden taraf, sözleşmeye 

konu teşkil eden şeyden başka bir şey kastetmişse, sözleşmenin konusunda 

hata etmiş sayılır. BK’nın 24. maddesinin 2 numaralı bendinde bu durum; “hata 

ettiğini iddia eden tarafın akitte makudun aleyhi teşkil eden şeyden gayri bir şey 

kastetmiş  olması” şeklinde yer almıştır. Maddede geçen “şey” (eşya) kelimesi 

geniş yorumlanarak “sözleşmenin konusunu teşkil eden şey” anlaşılmalıdır. 

Burada aslında şeyler (eşyalar) arasında bir karıştırma mevcuttur (Eren 2008 : 

346). 

Örneğin kataloktaki numaranın yanlış yazılması sonucu televizyon yerine 

buzdolabı sipariş edilmesi hali sözleşmenin konusunda hatadır.   

c) Kişide Hata: Sözleşme yapılmak istenen kişi yerine bu kişi zannedilerek bir 

başkasıyla sözleşme yapılması durumunda “kişide hata” yapılmış olur.  

Örneğin özel ders almak üzere öğretmen A ile anlaşmak isteyen kişinin isim 

benzerliği sebebiyle başka bir öğretmen ile anlaşması kişide hatadır. 

d)Miktarda  (İvazda = Edim veya Karşı Edimde) Hata: 24. maddenin  3 

numaralı bendine göre; hata ettiğini iddia eden tarafın taahhüt ettiği ivazın, 

kastettiği şeyden ehemmiyetli surette çok ve mukabil ivazın ehemmiyetli surette 

az olması ivazda hatadır.  

Örneğin Yargıtay bir kararında;2 muhammen bedeli kilo başına 400 kuruş olan 

bir emtianın alım ihalesine, 358 kuruş teklif vermek isterken, 258 kuruş teklif 

verilmesinin miktarda hata olduğuna hükmetmiştir (Uygur 2003 : 1087). 

Öte yandan, BK’nın 24. maddesinin son bendinde yer alan; “adi hesap 

yanlışlığı, akdin sıhhatini ihlal etmez, bunlar tashih olunmakla iktifa olunur”, 

hükmü gereği, ivazda hata ile adi hesap yanlışlığı yapılması durumlarını 

                                                           
2 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’sinin 10.5.1978 gün ve E:8379, K:6349 sayılı kararı 
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birbirine karıştırmamak gerekir. Örneğin tanesi 40 liradan 50 adet gömlek 

satışına ilişkin sözleşmeye, bedelin 2000 lira yerine 4000 lira yazılması, adi 

hesap yanlışlığıdır. Bu durumda hatanın düzeltilmesiyle yetinilir ve sözleşmenin 

iptali hakkı meydana gelmez. 

Esaslı hatta hallerinin ardından, zaman zaman esaslı hata sayılarak 

sözleşmenin iptali hakkını verebilen  “saikte hata” konusu incelenecek sonra da 

“vasıtanın hatası” konusuna geçilecektir. 

1.2.3 Saikte Hata 

Bir kimseyi sözleşme yapmaya iten sebeplere “saik” adı verilir. Kişiyi sözleşme 

yapmaya iten sebepler birbirinden farklı olabilir. Bunlar kişinin kendi zihninde ve 

düşüncesindeki tasarımlardır. Bu tasarımların yapıldığı sırada düşünülenler ile 

gerçek durumlar birbirinden farklı olabilir, yani iradenin oluşması sırasında 

hataya düşülebilir. Kişi, beyanında hataya düşmemiş olmasına karşın 

sözleşmenin yapılmasına kendisini iten sebeplerde hataya düşmüş olabilir 

(Kılıçoğlu 2008 : 129). 

İşte, yanlış bazı tahmin ve değerlendirmelerle iradenin oluşması sırasında  

düşülen hata, saikte hata olarak adlandırılmaktadır. BK’nın 24. maddesine göre; 

sözleşmenin yalnız saiklerine ilişkin hata esaslı değildir. Diğer bir değişle saik 

hataları kural olarak dikkate alınmazlar. Sözleşmenin geçerliliğini etkilemezler 

(Reisoğlu 2006 : 100). 

Ancak saikte hatayı kural olarak dikkate almayan kanun koyucu bu genel kurala 

24. maddenin 4. bendi ile bir istisna getirmiştir.  BK 24. maddenin 4. bendi 

hükmü Türk – İsviçre hukukundaki bütün hata bahsinin en güç olan ve en çok 

tartışılan hükmüdür (Feyzioğlu 1976 : 131). 

Bu bende göre; hata ettiğini iddia eden tarafça sözleşmenin lüzumlu 

vasıflarından olarak nazar alınmasına ticari doğruluğun müsaade ettiği şeylerde 

hata esaslı hata niteliğindedir. Böylece belli şartlarda “saikte hata” halinde de 

“esaslı hata” söz konusu olabilmekte ve hataya düşen taraf sözleşme ile bağlı 

olmamakta sözleşmenin iptalini isteyebilmektedir. 
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İradenin oluşması aşamasında yani sözleşmenin temelinde gerçekleşen bir 

hata olması nedeniyle buna temel hatası adı da verilmektedir (Kılıçoğlu 2008 : 

133). Temel hatalarının esaslı bir hata sayılabilmesi ve dolayısıyla sözleşmenin 

geçersizlik sebebi olabilmesi için hatanın sözleşmenin esaslı unsurlarıyla ilgili 

olması, gerekmektedir. Bununla birlikte temel hatasının esaslı hata 

sayılabilmesi için öncelikle biri sübjektif diğeri objektif olmak üzere iki unsurun 

varlığı gereklidir. 

Sübjektif unsur, durumun hataya düşen taraf açısından değerlendirilmesini 

gerekli kılar. Burada dikkat edilecek husus akde bağlı olmak istemeyen tarafın 

iradesini açıkladığı sırada akde muvaffakıyetine temel  olan hususun veya akdin 

lüzumlu vasıflarından saydığı şeyin bulunmadığını bilseydi o akdi 

yapmayacağının muhakkak olmasıdır. Bu şartın gerçekleşmesi şahıstan şahısa 

göre değişebilir. Bu nedenle buna sübjektif unsur denmektedir (Feyzioğlu 1976 : 

132). 

Objektif unsur ise; bu değerlendirmeyi o şahıstan soyut  olarak yapmayı 

öngörür. Hataya düşen yerine, herhangi bir başkası olsaydı o vasfın 

bulunmadığını bilmesi halinde onun dahi böyle bir akdi yapmayacağı kesin 

olmalıdır. Kanunun deyimiyle ticari doğruluk, yani iş hayatının icapları da o 

vasıfları akdin lüzumlu vasıfları olarak nazara almaya uygun bulunmalıdır 

(Feyzioğlu 1976 : 132). 

Örneğin Orijinal olduğu zannıyla alınan  meşhur bir  tablonun kopya çıkması, 

veya altın bir saat alındığı düşüncesiyle kaplama bir saat alınması durumunda 

akdin konusunu teşkil eden şeyin vasfında bir yanılma mevcuttur. 

Yargıtay da bir kararında3; arsa olarak satın alınan bir taşınmaza belediyece 

inşaat ruhsatı verilmemesi durumunda satın alan kişinin hata hükümlerinden 

faydalanabileceğine hükmetmiştir (Uygur 2003 : 1089). 

                                                           
3 Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 25.3.1957 gün ve E:8902, K:1610 sayılı kararı 
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1.2.4 Vasıtanın Hatası 

Vasıtanın hatasından maksat, yanlış iletmedir, nakilde hata yapılmasıdır. 

Vasıta, kendisine verilen bilgiyi karşı tarafa aynen aktarmamış, unutmuş, 

karıştırmış veya ilave yapmak suretiyle hata oluşturmuştur.  (Feyzioğlu 1976 : 

138). 

BK’nın 27. maddesinde vasıtanın hatası düzenlenmiş olup maddede; iki taraftan 

birinin rızası bir muhbir veya tercüman gibi diğer bir vasıta tarafından yanlış 

olarak naklolunduğu takdirde, hata hakkındaki hükümlere göre muamele 

olunacağı,  kuralına yer verilmiştir. Buna göre sözleşme kurulurken iki taraftan 

birinin irade beyanı, yani kabul veya icap beyanı bir haberci tarafından ya da 

başka bir vasıta örneğin teleks, telefaks, telgraf ile karşı tarafa yanlış olarak 

iletilmişse bu duruma, hata hakkındaki hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 

İletim hatası vasıtanın kusurlu bir davranışından veya kötü niyetinden ileri 

gelebileceği gibi, umulmayan bir olay sonucu da gerçekleşebilir (Eren 2008 : 

355). Vasıtanın hatası da; esaslı hata ise asıl irade sahibini bağlamayacak, 

ancak esaslı hata değil ise hata ya dikkate alınmayacak ya da düzeltilmekle 

yetinilecektir. 

Yukarıda genel olarak açıklanan esaslı hata, saikte hata ve vasıtanın hatası 

konularının ardından, hatanın sonuçları bahsine geçebiliriz. 

1.2.5 Borçlar Hukuku Açısından Hatanın Sonuçları 

Hatanın en önemli sonucu hiç şüphesiz sözleşmeyi geçersiz kılabilmesidir. 

Ancak buradaki geçersizlik iptale bağlı bir geçersizliktir. Hata sebebiyle 

sözleşmenin iptalini isteme hakkı hataya düşen tarafa aittir. Diğer taraf ise 

sözleşmeyle bağlıdır. Ayrıca hata nedeniyle sözleşmenin tümünün değil  belli bir 

kısmının iptali de mümkündür. 

BK’nın 31. maddesinde yer alan;  

“Hata veya hile ile haleldar olan yahut ikrah ile yapılan akit ile mülzem 
olmayan taraf bu akdi ifa etmemek hakkındaki kararını, diğer tarafa beyan 
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yahut verdiği şeyi istirdat etmeksizin bir seneyi geçirir ise, akde icazet 
verilmiş nazariyle bakılır. Bu mehil, hata veya hilenin anlaşıldığı veya 
korkunun zail olduğu tarihten itibaren cereyan eder” 

hükmü ile sözleşmenin iptalini ileri sürme hakkı bir yıllık süre ile 

sınırlandırılmıştır. Hatanın anlaşıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içinde iptal 

hakkı kullanılmazsa artık hatalı sözleşme kabul edilmiş sayılır ve sözleşme 

başından itibaren, geçerli bir sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurur. 

Kanunda öngörülen bir yıllık sürenin zaman aşımı süresi mi yoksa hak düşürücü 

süre mi olduğu hususu tartışmalı olup, hak düşürücü süre olduğu görüşü baskın 

görüştür (Kılıçoğlu 2008 : 134). 

Hataya düşen kişinin bir yıllık süre içinde hatayı öğrenememesi durumunda ise, 

iptal hakkının kullanabileceği sürenin ne olduğu konusunda BK’da bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, burada on yıllık sürenin uygulanması 

gerektiği kabul edilmektedir. On yıllık sürenin başlangıcı ise sözleşmenin 

kurulma tarihidir (Kılıçoğlu 2008 : 134). 

Hata nedeniyle sözleşmenin iptal edilmesinin koşulları bulunduğu takdirde, iptal 

iddiasında bulunmak bir haktır. Ancak her hak gibi bu hakkın da kullanılmasının 

sınırını Medeni Kanunda (MK) yer alan, doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı 

olmama, ilkesi oluşturur. Yasa koyucu, MK’daki bu genel sınıra rağmen BK’da 

“Hataya düçar olan taraf, hüsnüniyet kaidelerine muhalif bir surette ona istinat 

edemez.” (25. madde) hükmüyle bu ilkeyi tekrarlamıştır. Bu hükmün de bir 

sonucu olarak hata nedeniyle iptal hakkı, doğruluk ve dürüstlük kurallarına 

aykırı olacak şekilde kullanılamayacaktır (Kılıçoğlu 2008 : 135). 

Hata nedeniyle iptal hakkına sahip kişinin iptal iddiasını ileri sürmesinin 

doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olmasının değişik örnekleri vardır. BK’da 

“bilhassa yapmayı kastettiği akdi diğer taraf icraya hazır olduğunu beyan ettiği 

takdirde, bu akit onun hakkında lüzum ifade eder.” (25. madde) hükmüyle; diğer 

tarafın, hataya düşenin amaçladığı sözleşmeyi yapmaya hazır bulunması 

durumunda, sözleşmenin iptalini istemenin doğruluk ve dürüstlük kurallarına 

aykırı olacağı ifade edilmiştir. 
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Öte yandan hataya düşen tarafın bu hataya kendi kusuru ile düşüp 

düşmemesinin iptal hakkını kullanabilmesine bir etkisi bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, kusuru ile hataya düşen taraf akit ile bağlı olmak istemediğini 

karşı tarafa bildirdiği takdirde, diğer tarafın bu yüzden uğradığı zararı, tazmin ile 

yükümlü tutulmaktadır (Feyzioğlu 1976 : 141). Buradaki kusur hataya düşmeye 

ilişkin kusurdur. Yasa maddesinde bu husus “hata kendi kusurundan ileri gelmiş 

ise” şeklinde ifade edilmiştir (Kılıçoğlu 2008 : 134). 

Kural olarak sözleşmenin iptali durumunda karşı tarafın uğrayacağı hem menfi 

zararın hem de müspet zararın karşılanması gerekmektedir. BK’nın müspet  

zararın tazmininde “hakkaniyetin icap ettirmesi” koşulunu aradığı görülmektedir 

(26. madde). 

Ayrıca, sözleşmenin iptali nedeniyle zarara uğrayan kişi hataya düşenin bu 

hatasından bilgi sahibi ise ya da bilgi sahibi olması mümkün ise hataya düşen 

açısından bir sorumluluk gündeme gelmeyecektir.  

Borçlar hukukunda hata konusu4 bu şekilde genel hatlarıyla işlendikten sonra 

izleyen başlık altında; ceza hukukunda hata konusu incelenmiştir. 

 

 

1.3 CEZA HUKUKUNDA HATA 

1.3.1 Kavram ve Yasal Düzenleme 

Gerçeğin bilinmemesi, doğru bilinmemesi veya sahte bilinmesi halinde hata söz 

konusudur (Soyaslan 2005 : 442). Bilmeme ve hata meselesi, ceza hukukunun 

sistematik ve toplu şekilde izahı güç olan meselelerindendir (Demirel 1955 : 

100-110). Hata; kast ve taksiri ortadan kaldıran hallerden biri olması nedeniyle 

kusurluluğu da ortadan kaldırır. Nitekim hata konusuna, 5237 Sayılı Türk Ceza 

                                                           
4 Borçlar Hukukunda Hata ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız: Necip 

Kocayusufpaşaoğlu, “Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata 
Kavramı”, İstanbul, 1968 
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Kanununun (TCK) “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler” 

başlıklı bölümünde, 30. maddede5 yer verilmiştir.  

Hata iradenin şekillenişine ait olup gerçeğin sahte temsilidir. İradeyi yanlış 

yönlendiren hata; suçun unsurlarına ilişkin olabileceği gibi norma ilişkin de 

olabilir. Bu durumda hatayı, hukuki hata ve fiili hata olmak üzere ikiye ayırmak 

mümkündür (Soyaslan 2005 : 442). 

1.3.2 Hukuki Hata  

Hukuki hatada; temelde bilmeme, yani failin kanundaki düzenlemeyi bilmemesi 

hali söz konusudur. Yani; bir normun varlığında veya normun 

yorumlanmasındaki hatadır. Bu durumda fail, eylemi bilerek yapmakta, ancak 

bunu yasaklayan normu yok sanmaktadır.  Örneğin İstanbul Sultanahmet’te 

esrar içen bir turistin “Türkiye’de sigara içildiğini bilmiyordum” demesi hukuki 

yanılmadır (Demirbaş 2006 : 377). Ancak kanunu bilmemek Roma Hukukundan 

beri mazeret sayılmamıştır (Soyaslan 2005 : 443). Nitekim TCK’nın 4. 

maddesinde de; ceza kanunlarını bilmemenin mazeret sayılmayacağı, kuralına 

yer verilmiştir. Bu nedenle de; örnekteki turistin savı önem taşımaz.  

Hukuki hatanın bir diğer şekli de; gerçekte kanunda bulunmayan bir unsurun 

failce mevcut zannedilmesidir. Mefruz (hayali) suç adı verilen bu durumda, failin 

sorumluluğu söz konusu olamaz (Demirbaş 2006 : 377). Örneğin yine, örnekteki 

turistin, gizlice elmalı nargile içmesi ve bunun Türkiye’de suç olduğunu 

zannetmesi gibi. 

                                                           
5 Yasanın 30. maddesi şöyledir: 
 “(1) Fiilin icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen 

bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk 
hâli saklıdır.  

 (2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin 
gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.  

 (3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların 
gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından 
yararlanır.  

 (4) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen 
kişi, cezalandırılmaz.” 
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1.3.3 Fiili Hata 

Fiili hataya gelince; failin fiili bir durum veya koşul hakkında yanlış bir 

değerlendirmede bulunmasıdır. TCK’nın 30. maddesinde yer alan durum da “fiili 

hata” diye bilinen kurumdur.  Fiili hata değişik şekillerde gerçekleşebilir:  

1-Unsurlarda, 2-Hukuka uygunluk nedenlerinde, 3-Objektif sorumluluk 

hallerinde, 4-Suça tesir eden hallerde, 5- Neticede, 6- Nedensellik bağında 

(Demirbaş 2006 : 381). 

1-Unsurlarda Hata: Unsurlardan amaç, bir hareketin suç oluşturabilmesi için 

bulunması gereken tüm hususlardır. Hata suç unsuruna  taalluk ettiği takdirde 

faile ceza verilip verilmeyeceğini tayin etmek için, kanunun o fiilin 

cezalandırılması için; kastı mı aradığı, yoksa taksiri mi yeterli bulduğuna 

bakmak lâzımdır (Demirel 1955 : 100-110). TCK’nın 30/1. maddesinde;  Fiilin 

icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen bir kimse, 

kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır, 

denilerek bu durum belirtilmiştir.   

Kasıtlı suçlarda irade ile netice arasındaki ayrılık esaslı hata ve esaslı olmayan 

hata şeklinde ortaya çıkar: 

Esaslı hata; fail yanılmamış olsaydı fiil suç oluşturmayacaktı denilen 

durumlarda olur (Demirbaş 2006 : 382). Örneğin vestiyerden kendi paltosunu 

aldığı zannıyla bir başkasının paltosunun alınması gibi. Fail bu hatasından 

faydalanır. Esaslı hatanın böyle bir netice doğurmasının sebebi suçun 

unsurlarından olan kastın yokluğundan ileri gelmektedir (Soyaslan 2005 : 445).  

Ancak fail hataya düşmekte kusurlu ise ve fiil taksirle işlendiğinde de 

cezalandırılabilen bir suç ise, fail sorumludur. Elindeki tabancayla belli bir 

gölgeye doğru ateşlemek sonucu, birinin ölmesi halinde fail; dikkatsizlik ve 

özensizlikten dolayı taksirle adam öldürmeden sorumlu olacaktır (Soyaslan 

2005 : 446). Ancak vestiyerden kendi paltosunu aldığı zannıyla bir başkasının 

paltosunu alınması örneğinde ise, hırsızlık taksirle işlenen bir suç olarak 
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belirlenmediğinden dolayı sorumluluk yoktur. Ancak bu durumda paltonun iadesi 

ve varsa verilen zararın tazmini gerekmektedir.  

Bununla birlikte; A’nın paltosu sanarak B’nin paltosunu çalan kişinin hatası 

önemsizdir. Çünkü; bu suçun kurucu unsurları bakımından A ya da B fark 

etmez. Hatadan faydalanamaz, sorumluluk sürer. 

Kısaca, TCK’nın 30/1. maddesinin gerekçesinde denildiği gibi6;  fail, elinde olan 

tedbirlere başvurmak suretiyle hataya düşmeyebilecek idi ise bakılır: Fiil taksir 

ile işlendiğinde de cezalandırılan bir suç oluşmakta ise o hükümlere göre ceza 

verilecek, böyle değilse yani; suç kasıt ile işlendiğinde cezalandırılıyorsa, fail 

yanılgısından tam olarak yararlanacak, cezalandırılmayacaktır. 

2-Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Hata: Bu durumda; aynı esaslı hata gibi, 

taksirle işlendiğinde fiil suç ise sorumluluk var, taksirle işlendiğinde fiil suç 

değilse sorumluluk yoktur. Burada sadece fiile ilişkin hata göz önüne alınır. Aksi 

halde “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” ilkesinin içi boşalmış olur (Soyaslan 

2005 : 447). Yani, olayda hukuka uygunluk nedeni bulunmamasına rağmen 

failin, bulunduğu düşüncesiyle hareket etmesi halinde, yanılgısı esaslı ve 

kusursuz fiili hata ise, faili bu hukuka uygunluk nedeninden yararlandırmak 

gerekir (Demirbaş 2006 : 384). Burada, ortada eylemi hukuka uygun kılan bir 

sebep yokken, failin böyle bir sebebin var olduğunu sanması, örneğin, 

kaçınılmaz bir biçimde meşru müdafaa yanılgısı içinde olması söz konusudur.  

3- Objektif Sorumluluk Hallerinde Hata: Hata objektif sorumluluk hallerinde 

de etkisini gösterir. Objektif sorumluluk hallerinde mutlaka iradi bir hareketin 

bulunması gerektiğinden failin yanılgısı onun iradi hareketini ortadan kaldıracak 

nitelikte değildir.  İrade ile gerçek arasındaki farklılık irade lehine çözümlenir ve 

fail sorumlu tutulmaz (Demirbaş 2006 : 384). 

4-Suça Tesir Eden Hallerde Hata:  Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı 

gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu 

hatasından yararlanır (TCK m. 30/2). Suçun nitelikleri halleri hafifletici ve 
                                                           
6 Kanunun gerekçesi için bakınız: http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf, 

(10.01.2010) 
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ağırlaştırıcı sebepler olarak iki kısma ayrılır. Hafifletici sebepler, cezayı 

hafifletirken, ağırlaştırıcı sebepler  cezayı ağırlaştırır. Bu durumda sebepler 

kendi içinde fiile bağlı ve şahsa bağlı olmak üzere ikiye ayrılır (Soyaslan 2005 : 

448).  

Şahsa bağlı hatada, şahsa bağlı hafifletici nedenden fail istifade eder. Örneğin 

ceza evinden bir kişiyi kaçırmak veya kaçırılmasına yardım etmek suçtur (TCK 

m. 294). Ancak kaçırılanın eş, kardeş, üst soy veya alt soy olması halinde 

cezada indirim söz konusudur (TCK m. 294/6). Kardeşini kaçırdığı zannıyla, 

hatayla bir başkasını kaçıran kişi ceza indiriminden yararlanır (Soyaslan 2005 : 

449). Ancak babasını öldürmek isteyip de gerçekte bir başkasını öldüren faile 

ağırlaştırıcı ceza uygulanmaz. Fail hatadan faydalanır (Soyaslan 2005 : 449). 

Bu kurallar sapma halinde de uygulanır. Yani az önceki örnekte olduğu gibi 

şahısta hata halinde mağdurun şahsından kaynaklanan ağırlaştırıcı sebepler 

faile yüklenmez.  

Aynı şekilde değeri çok yüksek bir mücevheri çaldığını sanan, aslında değeri 

çok hafif cam parçalarını çalmış bulunan hırsız, çok hafif değerli bir şey 

çalmaktan sorumlu tutulur. Değeri düşük bir şey çaldığı sanısı ile, aslında çok 

değerli bir şeyin çalınmasında da, ağırlatıcı nedenler uygulanmaz (Dönmezer 

2003 : 230). 

5- Neticede Hata (Kişide Hata ve Sapma): İradenin gerçekleşme yolunu 

değiştiren hatanın bir başka türü, sapmadır. Hata iradenin teşekkülü anında 

cereyan etmeyebilir. Daha sonraki aşamada iradenin fiile dönüştüğü anda 

meydana gelebilir. Bu durumda sapma söz konusudur. Yeni Ceza Kanununda 

sapma hata içinde değerlendirilmemiş, fikri içtima içinde değerlendirilmiştir 

(Soyaslan 2005 : 452). Sapma; Hedefte sapma ve suçta sapma olarak ikiye 

ayrılabilir: 

Hedefte sapmada; failin asıl kastettiği netice yerine bir başka netice 

gerçekleşir. Örneğin failin A zannederek B’yi öldürmesi gibi. Sapmanın bu türü 

hedef hatasından, kurşun sekmesinden, hedef alınan şahsın ani bir 
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hareketinden meydana gelebileceği gibi failin iyi bir atıcı olamamasından da 

meydana gelebilir (Soyaslan 2005 : 452). Mesela yukarıdaki örnekte denildiği 

gibi;  babasını öldürmek isteyip de gerçekte bir başkasını öldüren faile 

ağırlaştırıcı sebep uygulanmayacağı gibi, başkasını öldürmek isteyip de 

babasını öldüren için de  ağırlaştırıcı sebep uygulanmaz.  

Hedeflenen suçun yanında bir başka suçun da işlendiği zaman çok neticeli hata 

meydana gelmiş olur. Burada kastedilen suç ve netice ile birlikte, istenmeyen 

ikinci bir netice gerçekleşmiştir (Dönmezer 2003 : 233). Örneğin; failin A’yı 

öldürmek amacıyla ateşlediği silahtan çıkan aynı merminin önce A’yı ardından 

B’yi öldürmesi durumunda çok neticeli hata vardır. Bu durumda; failin 

gerçekleşmesini istediği suç dışında başka neticelerin de gerçekleşmesi halinde 

diğer neticeler bakımından kusurluluğun şekline göre, sorumluluğunun 

belirlenmesi gerekir (Demirbaş 2006 : 387). 

Suçta sapmada ise; işlenmek istenen suçtan başka bir suç işlenmiştir. Örneğin; 

A, B’yi sopayla dövmek isterken kaldırdığı sopa bir aracın camını kırarak bir 

başka suç oluşmuştur. Bu durumda; fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılan 

bir fiil ise, fail cezalandırılacak, aksi takdirde yalnızca asıl hedefinden dolayı 

cezalandırılması mümkün olacaktır. 

6-Nedensellik Bağında Hata: Burada hatanın önemi yoktur. Çünkü failin belirli 

sonucu öngörmesi, onu istemesi ve hareket ile netice arasında nedensellik 

bağının bulunması yeterlidir. Dolayısıyla nedensellik bağını kesen yeni bir illi 

seri ortaya çıkmadıkça nedensellik bağının önemi yoktur (Demirbaş 2006 : 387-

388). 

Sonuç olarak; ceza hukukunda hataya bir kısım hukuksal sonuçlar yüklendiğini, 

irade ile gerçekleşen arasındaki çelişki olan durumlarda, sorunun irade lehine 

çözümlendiğini, sorumluluğun belirlenmesinde hatanın dikkate alındığını 

söylemek mümkündür.  

Ayrıca son olarak; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 10. maddesinde; Türk 

Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümlerinin, ancak kasten işlenen 
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kabahatler bakımından da uygulanacağı hükmüne yer verildiğini belirtmek 

gerekir.  

 

1.4 İDARE HUKUKUNDA HATA  

İdare hukuku; idarenin kuruluş  ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku 

kurallarının bütünüdür (Gözler 2003 : 42). İdare hukuku genç bir hukuk dalı olup 

tedvin (kodifiye) edilmemiştir. Yani bu hukuk dalının kuralları dağınık halde 

bulunur. Bu kurallar “İdare Kanunu” gibi bir kanunda toplanmamıştır. İdare 

hukuku içtihadi niteliktedir (Gözler 2003 : 52). 

İdare hukuku işlemleri, idarenin tek yanlı irade açıklamasıyla meydana gelir. 

İdare görevlerini yerine getirirken sayısız işlemler ve eylemler yapar. Örneğin; 

tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlem yapabilir, bireysel işlem yapar, karar 

alır, sözleşme imzalar. Ancak idare hep tüzel kişilerden oluştuğu için işlem7 ve 

eylemler daima onun adına ve hesabına kamu görevlileri tarafından 

gerçekleştirilir (Duran 1982 : 380).  

İdare adına işlem ve eylemde bulunulurken işlemlerin veya eylemlerin çeşitli 

sebeplerle hatalı olarak meydana gelmesi mümkündür. Genel kural olarak söz 

konusu hatalı işlemlerin idarece geri alınabileceğini veya düzeltilebileceğini 

söylemek mümkündür. İdari eylemler ise geri alınmaları mümkün olmadığından 

bu hatalı eylemlerin durdurulması veya bu eylemler nedeniyle uğranılan zararın 

giderilmesi mümkündür. Söz konusu talepler idareye yapılabileceği gibi 

idareden bağımsız olan ve idarenin işlem ve eylemlerini denetleyen yargı 

yerlerine de yapılabilir. 

İdarenin işlemleri yetki, şekil, sebep, konu ve  maksat unsurlarını taşırlar. 

Dolayısıyla idari işlemin iptalini gerektiren hukuka aykırılık da bu unsurlardan 

biri veya bir kaçında olabilecek niteliktedir (Candan 2006b : 119). Buna göre 

“hatanın” da idari işlemlerde bulunan bu unsurlarda aranması gerekmektedir. 

                                                           
7 İdari işlem: İdarenin hukuk alanında değişiklik yapan irade açıklamalarıdır. İdari eylem 

ise; fiziki alanda görülen iş, hareket ameliye ve çalışmalardır (Duran 1982 : 381). 
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Söz konusu hatalar ise; “yokluk yaratan”, “sonucu etkilemeyen” ve “iptali 

gereken” sakatlıklar şeklinde kuramsal olarak üçe ayrılabilir. 

İdari işlemler kural olarak tesis edildiği andan itibaren doğruluk ve hukuka 

uygunluk karinelerinden yararlanırlar. Bununla birlikte idarenin; yukarıda 

belirtilen unsurlar yönünden hukuka aykırı olan idari işlemleri geri almak 

suretiyle hukuka uygunluğu sağlaması, hukuk devletinin tabii bir sonucudur. 

Ancak, idari işlemleri geri alma yetkisinin, idari istikrarı sağlayabilmek ve 

kazanılmış hakları koruyabilmek için belli koşullara bağlı tutulması da hukuki bir 

zorunluluktur. 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, idari işlemlerin geri alınması koşullarını 

şu şekilde belirlemiştir8: İdare, dava açma süresi içinde, hukuka aykırı tüm 

işlemlerini geri almaya yetkilidir. Ancak; dava açma süresi geçtikten sonra ise 

yalnızca yok hükmündeki idari işlemleri ile ilgililerin gerçeğe aykırı beyanı 
veya hilesi nedeniyle veya açıkça hataya düşerek tesis ettiği idari 
işlemlerini, süre kaydı aranmaksızın geri alabilir. Aksi takdirde işlemi geri 

alamaz.  

Söz konusu açık hata bulunması hali idari işlemlerin zamanla sınırlı olmaksızın 

geri alınmasına imkan tanımaktadır. 

Sonuç olarak “hatanın” idare hukuku içinde de bir takım sonuçları olduğunu 

söylemek mümkündür. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 gün ve E:1968/8, K: 1973/14 

sayılı kararı. 
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II. VERGİ HUKUKUNDA HATA VE VERGİ HATASI 
 

2.1  VERGİ HATALARININ NİTELİĞİ 

Bilindiği üzere vergi; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere, egemenlik 

gücüne dayanarak, tek taraflı belirlediği, doğrudan karşılığı olmayan parasal 

ödemeyi ifade eder (Bilici 2009 : 12). 

Vergi hukuku ise; devletle mükellef arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve 

ödevleri, karşılıklı olarak bu hak ve ödevlere aykırı hareket edilmesi durumunda 

ortaya çıkan ceza ve uyuşmazlık konularını inceler (Bilici 2009 : 38). Vergi 

borcunun doğmasından, ortadan kalkmasına kadar maddi ve şekli hukuk 

kurallarının bütünü vergi hukukunu oluşturur (Öncel - Kumrulu - Çağan 2006 : 

2). 

Vergi hukukunun konusunu oluşturan vergilendirme ise; bir süreç olarak, vergiyi 

doğuran olayın meydana gelmesi ile başlar ve tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil 

aşamalarını içerir. 

İşte bütün bu vergilendirme süreci boyunca, yani; vergi alacağının 

doğmasından, tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarına kadar, hatta yargı 

aşamasında da söz konusu olabilen ve sonuçta, verginin haksız yere fazla ya 

da eksik alınmasına yol açan usulsüz işlemlere vergi hatası denilir (Kızılot-

Kızılot : 2009 : 109). Vergi hatası; doğrudan vergi  miktarını etkileyerek fazla 

veya eksik vergi tarh, tahakkuk ve tahsiline yol açan maddi yanlışlıklar ya da 

vergilendirmede değerlendirme yanlışlıkları olarak tanımlanabilir (Öncel - 

Kumrulu - Çağan 2006 : 175). 

Rakamların olduğu ortamda hatanın olması kaçınılmazdır. Vergi ile ilgili 

işlemlerin ne kadar çok rakam gerektirdiği de bilinen bir gerçektir. Rakamlar 

dışında, vergisel konuların kendine özgü tekniği ve karmaşıklığı da hataların 

olmasını kaçınılmaz yapmaktadır (Özyer 2008 : 223).  

Bu hatalar sebebiyle devlet belli miktarda vergi gelirinden yoksun kalır veya 

mükellef gereğinden fazla vergi öder. Bu anlamda verginin eksik veya fazla 
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istenmesine veya alınmasına yol açmayan, yani kesin ve yürütülebilir nitelikte 

olmayan vergisel işlemlerdeki hatalar vergi hatası kapsamına girmezler. Çünkü; 

idarenin, vergi istemesi veya alması,  ancak kesin ve yürütülebilir bireysel 

işlemler aracılığıyla olur. Vergi idaresinin bu nitelikteki vergilendirme 

işlemleri ise tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleridir9 (Koç 1991 : 24-34). 

Dolayısıyla vergi hataları da bu işlemler üzerinde aranmalıdır. Bu işlemler 

dışında kalan ve bunların yapılmasına hazırlık teşkil eden ön işlemler ile 

mükellefin beyanına esas teşkil eden defter ve belgelerde de hata bulunması 

mümkün ise de bu tür hataların dikkate alınması ancak kesin ve yürütülmesi 

zorunlu asıl işleme  yansıması ve onu sakatlaması halinde mümkündür. Bu 

durumda da düzeltme, alt işlem veya belgeye dayandırılarak yine kesin ve 

yürütülmesi zorunlu işleme karşı istenecektir (Koç 1991 : 24-34). 

Bu bağlamda belirtmek gerekir ki; vergisel de olsalar; kanun, tüzük yönetmelik, 

tebliğ, genelge gibi  genel düzenleyici işlemler gurubuna giren işlemler, 

bireysel işlemler olmadığından bunlarda olabilecek hatalar vergi hatası 

kapsamında  düzeltilemezler  (Koç 1991 : 24-34). 

Öte yandan şunu söylemek gerekir ki; hata kavramı, suç kavramından farklıdır. 

Suçta genellikle kasıt vardır. Hatada ise kasıt yoktur. Bu nedenle vergi hukuku, 

vergi suçlarının yanında, vergi hatalarına da yer vermiştir. Vergi suçları ağır 

cezai müeyyidelere bağlanmışken, vergi hataları için herhangi bir cezai 

müeyyide öngörülmemiştir (Pehlivan 2007 : 124). 

                                                           
9 Danıştay Dördüncü Dairesinin 24.10.2007 gün ve E:2006/3905, K:2007/3278 sayılı 

kararında şöyle denmiştir: “VUK'un 378 . maddesi ve 6183 sayılı AATUHK’nun 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, vergi mahkemesinde dava konusu 
edilebilecek kesin ve yürütülmesi gerekli olan işlemlerin, verginin tarh edilmesi, 
cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının mükellefe tebliğ 
edilmiş olması, tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemelerin 
yapılmış ve  ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması, mükelleflerin 
VUK’un 122 ve 124 . maddeleri kapsamında yaptıkları müracaatlar üzerine 
idarece olumsuz işlem tesis edilmiş olması, mükellefler hakkında ihtiyati haciz, 
ihtiyati tahakkuk işlemlerinin uygulanması ödeme emri, haciz varakası tebliği, 
tahakkuk fişi kesilmesi şeklinde ortaya çıktığı, anlaşılmaktadır”  Danıştay Dergisi 
118. sayı sayfa 160 www.danistay.gov.tr (01.01.2010)   
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Bir verginin eksik veya fazla alınmasına neden olabilen hataları yasa koyucu 

kendisi belirlemiştir. Bu belirleme, vergisel işlemlerde uyulacak usul hükümlerini 

belirleyen, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda (VUK) yapılmıştır. Kanunda yapılan 

belirleme ve sistem çerçevesinde vergi hatası, bu bölümde ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 

 

2.2 VERGİ HATALARIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME  

Vergilendirme işlemlerinin tesis edilmesi sırasında veya bu işlemlerin dayanağı 

belgelerde yapılması muhtemel hatalar, çeşitleri ve sonuçlarıyla birlikte VUK'un 

116 ila 126. maddeleri arasında  düzenlenmiştir. Kanunun "Vergi Alacağının 

Kalkması" başlığını taşıyan altıncı kısmının üçüncü bölümü, vergi hataları ve bu 

hataların düzeltilmesi yöntemine ilişkin kurallara ayrılmıştır. 116. Maddeden 

başlayan ve düzeltme zaman aşımına ilişkin 126. madde ile biten, on bir 

maddeden oluşan bu bölümde; vergi hatasının ve bu kapsamdaki hesap ve 

vergilendirme hatalarının tanımları, meydana çıkarılmaları, düzeltilmelerinin 

istenmesi, düzeltme isteminin incelenmesi, düzeltme yetkisi, düzeltmenin 

kapsamı, düzeltmede zaman aşımı süresi, ayrı ayrı kurallara bağlanmıştır. 

116. Maddede vergi hatası; vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede 

yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya 

alınması, olarak tanımlanarak hatalar; hesap hataları ve vergilendirme hataları 

olarak iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta, hesap hatası olarak 117. maddede;  

a) matrah hatası, b) vergi miktarındaki hata,  c) verginin mükerrer olması, 

sayılmıştır. İkinci grupta, vergilendirme hataları olarak, 118. maddede; a) 

mükellefin şahsında hata, b) mükellefiyette hata, c) mevzuda hata, d) 

vergilendirme veya muafiyet döneminde hata, sayılmıştır.  

2.2.1 Hesap Hataları 

Hesap hataları; vergi miktarını etkileyen maddi hatalar ve hesaplama 

yanlışlıklarıdır (Öncel – Kumrulu - Çağan 2006 : 177). Hesap hatalarına 
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aritmetik hatalar da denir (Bilici 2009a : 119). Bu hatalar; verginin matrahında  

ve  miktarında hata ile mükerrer vergilendirme suretiyle hatadır. 

a) Matrah Hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, 

ihbarname, tekalif cetveli10 ve kararlarda matraha ait rakamların veya 

indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır (VUK m. 

117 /1). 

Buna göre; tahakkuk fişi, beyanname, ihbarname, inceleme raporu, teftiş 

raporu, takdir komisyonu kararı, yoklama fişi, tarhiyata dayanak olan tutanaklar, 

tahakkuk pusulası, mahkeme kararları, matrah hatasına yol açabilecek  

belgelerden bir kısmıdır (Kızılot-Kızılot 2009 : 111). 

Örneğin; katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılacak katma 

değer vergisi varken (ve de beyannamede yer verilmişken) ödenecek verginin 

hesabında indirimin yanlış yapılması matrah hatasıdır. Aynı şekilde gelir vergisi 

beyannamesinde gösterilen matrahtan mahsup edilmesi gereken geçmiş yıl 

zararları veya düşülmesi gereken şahıs ve bireysel emeklilik sigorta primlerinin 

düşülmemesi gibi yanlışlıklar matrahın fazla ya da eksik gösterilmesi sonucunu 

doğuran hatalardır (GİB 2008a : 7). 

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde, veraset yoluyla intikal eden 

gayrimenkul hissesine isabet eden, emlak vergisi değerinin beyan edilmesi 

gerekirken, gayrimenkulün tamamının değeri üzerinden beyanda bulunulması 

da matrahta hatadır11 (Kızılot 2005 : 871). Matrah hatasıyla ilgili bir olayda 

Danıştayca verilen karar ise kısaca şu şekildedir12: 

                                                           

10 Tekalif cetveli; tahrir usulü vergilemede tarhedilen vergileri mahalle ve köy itibariyle 
gösteren cetvel olup (VUK 39. madde), tahrir usulü vergileme 01.03.1972 tarihinden 
itibaren yürürlükten kalkmışsa da tahrirle ilgili usuller Vergi Usul Kanunu'nda yer 
almaya devam etmektedir. 

11 Maliye Bakanlığının 02.01.2004 gün ve B.07.0.GEL.060/6000-2290/104 sayılı 
özelgesi. 

12 Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 11.01.1983 gün ve E:1982/483, K;1983/63 sayılı 
kararı, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (11.01.2009) 
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“Yükümlünün ihtilaf konusu gayrimenkulün 1/2 hissesine sahip olduğu, 
ancak beyan edilen değerin ise gayrimenkulün tamamına ait olduğu halde 
hisseli olduğunu belirtmek amacıyla beyan edilen bu değerin karşısına 1/2 
hissenin yazıldığı; vergi dairesince ise, yükümlünün, beyan ettiği vergi 
değerinin, taşınmazın 1/2 hissesine ait olduğu kanısı ile yükümlüye ait 
vergiyi, taşınmazın tamamının değerini kapsayan bu değer üzerinden 
hesaplamak suretiyle emlak (arazi) vergisi salındığı anlaşılmaktadır. 
Yükümlünün maliki bulunmadığı hissenin vergisinin de yükümlüye 
yükletildiği böylece vergi matrahının hesaplanmasında hataya 
düşüldüğü, açıktır. ... Yasanın 117/1. fıkrası hükmü uyarınca, matrah 
üzerinden yapılan hatanın vergi hatası olarak kabulü gerekmektedir”.  

 

Başka bir örnek verecek olursak; 5083 sayılı Kanunla 01.01.2005 tarihinden 

itibaren Türk Lirasından altı sıfır atılarak “Yeni Türk Lirası”na geçilmiştir. 2005 

yılı içinde hem Yeni Türk Lirası hem de altı sıfırlı Türk Lirası kullanılmıştır. 

01.01.2009’dan itibaren de Yeni Türk Lirası ibaresindeki ‘Yeni’ ifadesi 

kaldırılarak altı sıfır atılmış olan “Türk Lirası”na geçilmiştir. 2009 yılı içinde altı 

sıfır atılmış hem ‘Yeni’ ibareli hem de ibaresiz Türk Lirası birlikte kullanılmıştır. 

İşte bu süreç içinde gerek mükelleflerce beyan edilen matrahta, gerekse vergi 

dairesince düzenlenen ihbarname ve tahakkuk fişinde gerekse de takdir 

komisyonunca matrah takdirinde, paradan altı sıfır atılması nedeniyle yapılması 

mümkün olan hatalar birer matrah hatasıdır.  

Özellikle zaman aşımı süresi içinde geçmiş dönemler için takdir 

komisyonlarınca veya incelemeye yetkililerce matrah takdir edilmesi sırasında, 

bu şekilde sıfır atılmasından kaynaklanan, hataların yapılması mümkündür.  

Örneğin 2009 yılı içinde tarh zaman aşımı  süresi dolmayan 2004 yılı için 

100.000.000 TL matrah takdir edilsin. 2004 yılında Türk Lirasından altı sıfır 

atılmamış ve kullanılan para birimi Türk Lirasıdır. 2009 yılında ise kullanılan 

para birimi yine Türk Lirasıdır, ancak altı sıfır atılmış durumdadır. 2004 yılı için 

takdir edilen 100.000.000 TL matrahın 2009 yılı için karşılığı 100,00TL’dir. 

Ancak vergi dairesince işlem yapılırken sehven 100,00TL yerine 100.000.000TL 

esas alınarak tarhiyat yapılması halinde oluşacak hata; açıkça matrah hatasıdır. 

Belirtmek gerekir ki matrahta hata olduğunu kabul etmek için hata olduğu ileri 

sürülen olayın rakamlarla ifade edilmesinde irade ile beyan (kayıt) arasında bir 
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uyumsuzluk olmalıdır (Özyer 2008 : 225). Yani eksik veya fazla gösterilen 

matrah kısmının varlığı veya vergi mükellefinin indirimden yararlanma hakkına 

sahip bulunduğu tartışmalı ise vergi hatasından söz edilmez (Candan 2006a : 

225). 

Örneğin beyan dışı bırakıldığı saptanan hasılatın tutarı 10.000TL iken matrah 

hesaplanması sırasında tutarın 1.000 TL veya 100.000TL olarak dikkate 

alınması matrah hatasıdır. Ancak, beyan dışı bırakılan hasılatın olup olmadığına 

yönelik iddialar vergi hatası kapsamında değerlendirilemez. 

b) Vergi Miktarında Hata: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, 

mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, vergiyle ilgili vesikalarda 

verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır (VUK m. 

117/2). 

Burada vergi matrahında hata olmamasına karşın vergi oranlarının veya 

tarifenin yanlış uygulanması, mahsup yapılmaması veya yanlış yapılması, ya da 

başka suretle verginin eksik veya fazla hesaplanmış olması ya da 

gösterilmesidir (Candan 2006a: 225). Bu hata türünden söz edebilmek için, 

vergilendirme ile ilgili tüm işlemler hatasız olmakla beraber, hesaplanan veya 

tahakkuk eden verginin eksik veya fazla olması gerekmektedir (Özyer 2008 : 

226). 

Örneğin; tahakkuk fişi veya vergi/ceza ihbarnamesinde gösterilen matraha vergi 

tarifesinin yanlış uygulanması, ödenen geçici verginin mahsup edilmemesi veya 

ödenmeyen geçici verginin mahsup edilmesi sonucunda verginin eksik veya 

fazla tarh edilmesi durumunda vergi miktarında hata vardır (GİB 2008a : 7). 

Gelir vergisi hesaplanırken kendi dilimine isabet eden oran yerine başka bir 

dilimin oranının dikkate alınması, veraset ve intikal vergisinde usul ve füru için 

geçerli tarife yerine üçüncü kişilerle ilgili tarifenin dikkate alınması da vergi 

miktarında hatadır (Özyer 2008 : 226). 
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Danıştay Dördüncü Dairesi de 06.05.1994 gün ve E:1993/3507, K:1994/2867 

sayılı kararında; mahsubu gereken geçici verginin unutularak mahsup 

edilmemesi suretiyle vergi miktarında hata yapıldığına karar vermiştir13. 

Konuyu geniş kapsamlı bir örnekle inceleyecek olursak, motorlu taşıtlar vergisi 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda (MTVK)14 belirtilen ölçülere göre 

alınmaktadır. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, 

kanunun 5. maddesinde yer alan (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilmektedir. 

Tarifede araçlar yaş ve motor hacmine göre sınıflandırılarak vergilendirilmiştir (I) 

sayılı tarife dışında kalan panelvan ve motorlu karavanlar da (II) sayılı tarifede 

yine motor hacmi ve yaşa göre sınıflandırılarak tabi olduğu vergi tutarı 

belirlenmiştir. 

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi 

tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır ve 

mükelleflere ayrıca tebligatta bulunulmaz (MTVK m. 9). Mükellefler, tahakkuk 

eden vergileri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın, iki taksit halinde öderler.  

Otomobil türü bir aracın vergi dairesince, sisteme (I) sayılı tarife yerine  sehven 

(II) sayılı tarifeye konu araç gibi girişinin yapıldığını var sayalım. 2000 m3 motor 

hacimli 1 yaşındaki bu araç için yıllık (2009 yılı için) 1.736,00TL (I sayılı tarife 

gereği) vergi ödenecek iken aracın hata sonucu (II) sayılı tarifede yer almasıyla  

946,00TL vergi ödenmesi söz konusu olacaktır. Mükellefler, söz konusu vergiyi 

ödemek istediklerinde vergi dairesi sistemde 946,00TL tahakkuk ettirdiğinden, 

vergiyi 790,00TL eksik olarak ödeyeceklerdir. Burada, vergi dairesince, tarifenin 

yanlış uygulanması sonucu hata yapılmıştır. Vergi dairesinin hatayı zaman 

aşımı süresi içinde fark ederek düzeltmesi durumunda, mükelleflerden hata 

sonucu eksik alınan 790,00TL vergi tahsil edilecektir.15 

                                                           
13 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (23.11.2009) 
14 23.2.1963 tarih ve 11342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
15 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 26.12.2008 gün ve E:2007/639, K:2008/753 

sayılı kararı benzer bir olaya ilişkin olup, kısaca şu şekildedir: Olayda davacının 
aktifine kayıtlı aracın ağırlığının vergi dairesi sicil kayıtlarında eksik olarak yazılması 
sonucu vergi, eksik tahakkuk etmiş ve eksik olarak ödenmiştir. Vergi dairesince 
aracın ağırlığına ilişkin yapılan hata, düzeltilerek mükellef adına ek vergi ile birlikte 
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c) Verginin Mükerrer Olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir 

vergilendirme dönemi için, aynı matrah üzerinden, bir defadan fazla, vergi 

istenmesi veya alınmasıdır (VUK m. 117 / 3). Verginin mükerrerliğinden 

bahsedilebilmesi için; vergilendirme döneminin, matrahın, verginin, vergiyi 

doğuran olayın aynı olması gerekmektedir.  

Örneğin dört ayrı gayrimenkulden kira geliri elde eden mükellefin kira 

gelirlerinden sadece ikisini beyan ettiği diğer gelirlerini beyan etmediğini ve bu 

durumun tespit edildiğini var sayalım. Yapılan inceleme sonucu beyan 

edilmeyen gayrimenkulden elde edilen gelir için gelir vergisi tarhiyatı yapılır. 

Vergilendirme dönemi ve vergi türü aynı olduğu halde vergiyi doğuran olay 

(beyan edilmeyen gayrimenkulden kira geliri sağlanması) farklı olduğundan 

verginin mükerrerliğinden bahsedilemeyecektir. Ancak yapılan tarhiyatta daha 

önce beyan edilen iki gayrimenkulün kira gelirinin hiç beyan edilmemiş gibi 

tekrar vergilendirilmesi durumunda verginin mükerrerliğinden bahsetmek 

mümkündür. 

Mükerrer vergilendirme genellikle; mükelleflerin çalışma yerlerinin, bağlı 

bulundukları vergi dairesi alanı dışında olması durumunda (Öncel-Kumrulu-

Çağan 2006 : 179) ya da; adresini değiştirerek bağlı olduğu vergi dairesinden 

başka bir vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmesiyle mükellefin, yeni vergi 

dairesine tüm dönemi kapsayacak şekilde beyanname vermesi, ancak eski 

vergi dairesine bilgi ve beyanname verilmemesi nedeniyle takdire sevk edilerek 

adına vergi salınması durumlarında söz konusu olabilir.  

                                                                                                                                                                          
eksik tahsil edilen kısım için gecikme zammı tahakkuk  ettirilmiş, davacı tarafından 
aracın ağırlığının eksik yazılmasında kendi kusuru bulunmadığı vergi dairesinin 
kusuru bulunduğu belirtilerek yalnızca gecikme zammı dava konusu edilmiştir. 
Mahkemece davacı haklı bulunarak gecikme zammı alınmaması gerektiğine 
hükmedilmiş, kararın Danıştay Yedinci Dairesince bozulması üzerine mahkeme ilk 
kararında ısrar etmiştir. Israr kararını inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 
gerekçeli kararında; vergi  hatasının, vergi dairesinden kaynaklanmasına rağmen, 
gecikme zammı alınmasının kanuna uygun olduğuna, kusur iddiasının, idarenin 
sorumluluğuna dayanarak açılacak tazminat davasında ileri sürülebileceğine karar 
vermiştir. (Karar yayımlanmamıştır) 
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Matrahta ve vergi miktarında hata, mükellefin lehine de olabildiği halde 

mükerrer vergilemeyle yapılan hata mutlaka mükellefin aleyhinedir (Özyer 2008 

: 226).  

2.2.2 Vergilendirme Hataları 

VUK'un 118.maddesinde dört bent halinde düzenlenen vergilendirme hataları; 

vergi yükümlülüğünün saptanmasında değerlendirme yanlışlıkları olarak 

tanımlanabilir. Vergilendirme hataları, hesap hatalarına göre vergilendirme 

işleminin özüyle ve vergiyi doğuran olayla daha yakından ilgilidir (Öncel-

Kumrulu-Çağan 2006 : 179). Ayrıca ilk bakışta anlaşılması daha zor konulara 

ilişkin bulunmaktadır (Karakoç 2007 : 73). Vergilendirme hataları, teorik 

nitelikleri bakımından idari işlemin sebep unsurundaki sakatlıklara ilişkindir 

(Öncel - Kumrulu - Çağan 2006 : 179). Bu hata türleri, mükellefin şahsında, 

mükellefiyette, mevzuda, vergilendirme ve muafiyet döneminde hatadır. 

a) Mükellefin Şahsında Hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir 

kişiden istenmesi veya alınmasıdır (VUK m. 118/1). 

Burada; vergiyi doğuran olayla ilgisi olmayan, bir kimseden vergi istenmesi söz 

konusudur (Öncel - Kumrulu - Çağan 2006 : 179). Ancak bir verginin asıl 

borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesine uygulamada pek sık 

rastlanmamakla birlikte isim benzerliği ya da bunun gibi başka sebeplerle 

mükellefin şahsında hata yapılması söz konusudur (Kızılot-Kızılot 2009 : 116). 

Verginin, beyan ve ödenmesinden asıl sorumlu olanlar dışında başka bir 

kimsenin sorumlu tutulması da mükellefin şahsında hatadır. Örneğin; Danıştay, 

limited şirket adına tahakkuk eden bir verginin şirketten tahsil edilememesi 

halinde, şirketin temsilcisi yerine doğrudan şirketin ortağı adına ödeme emri 

düzenlenmesini mükellefin şahsında hata olarak kabul etmektedir16 (Bilici 2009a 

: 119). 

                                                           
16 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13/06/2003 gün ve E:2002/609, 

K:2003/318 sayılı kararında; limited şirket ortağı olan davacının,  şirketten tahsil 
edilemeyen vergi alacaklarının tahsili için düzenlenen ödeme emrine karşı yaptığı 
düzeltme şikayet başvurusunun ardından açtığı davada; şirketten tahsil imkanı 
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b) Mükellefiyette Hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf 

bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır (VUK m. 118/2). 

Mükellefin sahsında hatada, vergi borçlusunun sahsı konusunda bir hata 

yapılırken, yani gerçek vergi borçlusu yerine onunla karıştırılan bir başka 

kişiden vergi istenir veya alınırken, burada muhatap noktasında tereddüt 

olmadığı halde kişinin muafiyet durumu dikkate alınmamak suretiyle hata 

yapılması söz konusudur. 

Bilindiği üzere Anayasal kural olarak vergiler kanunla konulurlar (Anayasa m. 

73).  Verginin kanununda; vergilendirdiği olay ve verginin mükellefi açıkça 

belirtilir. Özel durumları gereği vergilendirilmeyecekler, yani vergiden muaf 

olanlar ile verginin konusundan istisna edilen hususlar yasada açıkça yer alırlar. 

Buna rağmen çeşitli sebeplerle vergiye tabi olmayan konularda veya vergiden 

muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınması söz konusu olabilir.  

Örneğin; veraset yoluyla mal intikal eden bir kişiden, mirası üç aylık süre içinde 

reddetmesine rağmen, veraset ve intikal vergisi istenebilir ( GİB 2008a : 8). Aynı 

şekilde; Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinde; Bakanlar Kurulu’na, verilen 

yetkiye istinaden gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik 

kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların emlak vergisi oranları sıfır 

olarak uygulandığı halde, çalışan bir mükellefin emekli olduktan sonra da, 

belirlenen şartları taşımasına rağmen, emlak vergisi ödemesi durumunda   

mükellefiyette hata oluşur. 

Ancak tanım gereği mükellefiyette hatadan bahsedilebilmesi için vergiye tabi 

olmamanın veya vergiden muaf olmanın açık olması gerekmektedir. Yani; 

mükellefin vergiye tabi olmadığı veya vergiden muaf olduğu tartışmalı ise vergi 

hatasından bahsedilmez (Özbalcı 2006 : 394). 

                                                                                                                                                                          
kalmadığı saptanan kamu alacağının, öncelikle kanuni temsilcilerin mal varlığından 
aranılması, buna rağmen tahsil edilememesi halinde, konulan sermaye ile sınırlı 
olmak üzere ortaklardan tahsili yoluna gidilmesi gerekirken, ilgili dönemde kanuni 
temsilci sıfatı taşımadığı ihtilafsız olan davacının takibata tabi tutulmasının, açık 
vergilendirme hatası olduğu, mükellefin şahsında ve matrahta hata yapıldığı 
sonucuna varmıştır. http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (11.02.2009) 
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Örneğin basit usulde mükellef olanların teslim ve hizmetleri katma değer 

vergisinden muaf tutulmuştur (Katma Değer Vergisi Kanunu m. 17/4-a).  Basit 

usulde gelir vergisi mükellefi olan  ve bu hususta da bir ihtilaf bulunmayan bir 

kişiyi katma değer vergisi mükellefi yapmak mükellefiyette hata olur. Ancak bu 

kişinin basit usule tabi olup olmadığı tartışmalı ise katma değer vergisi 

mükellefiyeti tesisinde hata bulunduğundan bahsedilemeyecektir.  

Bununla birlikte, yasada belirtilen “açık olma” ölçütü, hata kavramına uymakta 

ise de bu kavram da duruma göre bir yorum konusu oluşturmaya elverişlidir 

(Öncel - Kumrulu - Çağan 2006 : 180).  Nitekim Danıştay kararlarında da; 

kanunda belirtilen, “açıkça vergiye tabi olmama veya vergiden  muaf olma” 

şartının maddi olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin, her bir olay için ayrı ayrı 

değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bazı kararlarda, mükellefiyette hata olduğuna, 

kanunların yorumuyla ulaşılıyorsa, ortada açık hata yerine hukuki uyuşmazlık 

olduğu, vergilendirme hatası bulunmadığı sonucuna varılırken, bazı kararlarda 

ise mükellefiyette hataya kanun maddelerinin yorumuyla ulaşıldığı halde; ortada 

vergilendirme hatası bulunduğuna karar verildiği görülmektedir. 

Örneğin;  amacı ortaklarını konut sahibi yapmak olan bir yapı kooperatifinin, 

katma değer vergisine tabi tutularak adına kesilen cezaya karşı yaptığı, hatanın 

düzeltilmesi başvurusunun reddine ilişkin olayda; Danıştay Yedinci Dairesi 

22.10.2002 gün ve E:2000/5634, K:2002/3349 sayılı kararıyla; mükellefiyette 

hatadan bahsedebilmek için hatanın açık olması, yorum gerektirmemesi 

gerektiğini belirtmiştir. Karar özetle şu şekildedir17:  

“Ortaklarını konut sahibi yapmak amacıyla kurulan kooperatifin bu faaliyeti 
nedeniyle katma değer vergisi beyannamesi verme zorunluluğu bulunup 
bulunmadığı hususu; Katma Değer Vergisi Kanununun 1., 40. ve geçici 18. 
madde hükümlerinin birlikte yorumlanması ile belirlenebileceğinden VUK'un 
118. maddesinin 2. bendinde, "açık olarak vergiye tabi olmayan veya 
vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınması" olarak 
tanımlanan mükellefiyette hataya girmediği gibi, yukarıda anılan 
maddelerde belirtilen diğer vergilendirme ve hesap hataları kapsamında da 
bulunmamaktadır. Bu bakımdan; ileri sürülen hatanın düzeltme 
başvurusunun reddi üzerine şikayet yoluyla giderilmesi imkanı 
bulunmadığından, hukuki bir sorun teşkil eden ve yasaların yorumu 
sonunda çözümlenebilecek nitelikte olan uyuşmazlıkta, düzeltme ve 

                                                           
17 Uyap Mevzuat Bilgi Sisteminden alınmıştır. www.uyap.gov.tr (08.12.2009) 
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şikayet yoluna gidilmesi sonucu tesis edilen işlemi iptal eden 
mahkeme kararında isabet görülmemiştir.  

Vakıf üniversitelerinin, devlet üniversiteleri gibi genel bütçeye dahil kurumların 

yararlandığı, vergi muafiyetinden aynen yararlanma hakkının bulunup 

bulunmadığına ilişkin bir ihtilafta da sorunun çözümünün hukuki yorum 

gerektirdiği, olayda hata bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Danıştay Yedinci 

Dairesinin 13.11.2000 gün ve E:2000/1091, K:2000/3177 sayılı söz konusu 

kararında kısaca şöyle denmiştir18: 

“Olayda; düzeltilmesi istenilen hata, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
56. maddesinde yer alan üniversitelerin genel bütçeye dahil kamu kurum ve 
kuruluşlarına tanınan mali muafiyetlerden, istisnalardan ve diğer 
kolaylıklardan aynen yararlanacağı yolundaki düzenlemenin davacı 
hakkında uygulanmamasından kaynaklanmıştır. Söz konusu yasa 
hükmünün olaya uygulanması, 1318 sayılı Finansman Kanunu kapsamında 
muafiyet olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesine 
bağlı bulunmaktadır. Bu belirleme ise, anılan düzenlemenin hukuksal 
yorumu ile sağlanabilecek nitelikte olduğundan; davada ileri sürülen 
hata, açıklanan yasal hükümlerin aradığı anlamda vergi hatası 
değildir. Bu durumda, ileri sürülen hatanın düzeltme ve şikayet yoluyla 
giderilmesi imkanı bulunmamaktadır” 

 

Yukarıda verilen her iki kararda da; olayın çözümünün hukuki yorum 
gerektirmesi nedeniyle, olayda açık hata bulunmadığı sonucuna varılarak 
davacıların istemleri reddedilmiştir. 

Ancak, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün, emlak vergisinden muaf olduğu 

halde, hatayla ödediğini iddia ettiği, emlak vergisinin iadesi istemiyle açtığı 

davada ise Danıştay Dokuzuncu Dairesince verilen 24.3.2008 gün ve 

E:2006/1151, K:2008/1492 sayılı kararda, sonuca hukuksal yorumla ulaşıldığı 

halde, olayda açık hata bulunduğuna karar verilmiştir. Söz konusu karar  şu 

şekildedir19: 

“5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 20. maddesinde, Sandığın her 
çeşit menkul ve gayrimenkul mallarının, devlet mallarının hak ve 
rüçhanlığını haiz olduğu belirtilmiş, 1319 sayılı Kanunun 41/4. maddesi 
ile yürürlükten kaldıran 21. maddesinde de, Sandığın her çeşit menkul ve 

                                                           
18 Uyap Mevzuat Bilgi Sisteminden alınmıştır. www.uyap.gov.tr ( 08.12.2009) 
19 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (11.11.2009) 
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gayrimenkul mallarının her çeşit vergi, resim ve harçtan muaf olduğu 
hükme bağlanmıştır. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4. 
maddesinin (a) bendinde, katma bütçeli idarelere (mazbut vakıflar 
dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla 
kurulan üniversitelere ve Devlete ait binaların emlak vergisinden daimi 
muaf oldukları düzenlemesine yer verilmiştir. Emekli Sandığı tarafından 
2000 ila 2004 yıllarına ilişkin olarak davalı belediye sınırları içerisinde 
yer alan taşınmazlar için emlak vergisi ödendiği, daha sonra Emekli 
Sandığına ait taşınmazların emlak vergisinden muaf olduğundan bahisle 
ödenmiş olan vergilerin iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet 
başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. ... 
Her ne kadar 5434 sayılı Kanunun 21. maddesi (muafiyet tanıyan madde) 
daha sonra yürürlüğe giren 1319 sayılı Kanunun 41/4 maddesi ile 
yürürlükten  kaldırılmış ise de, aynı Kanunun 4. maddesinde Devlete ait 
binaların emlak vergisinden muaf olduğu belirtilmiş ve 5434 sayılı 
Kanunda da Emekli Sandığının mallarının, Devlet mallarının sahip 
olduğu haklardan yararlanacağı öngörülmüştür. Vergi muafiyetinin bir 
hak olduğu tartışmasız olduğundan, 5434 sayılı Kanunun 20. 
maddesinde kurumun malları için öngörülen devlet malları hak ve 
rüçhanlığının, kurumun sahip olduğu taşınmazlar için emlak vergisi 
muafiyetini de kapsadığının kabulü gerekmektedir. Bu durumda 
VUK’un vergi hatalarına ilişkin düzenlemesi göz önüne alındığında, 
olayda mükellefiyette hata olduğu açıktır. Buna göre davacı 
kurumun dava konusu vergiden muaf tutulması gerekirken, adına 
emlak vergisi tarhiyatı yapılmasında ve tahsil edilmesinde yasal 
isabet görülmemiştir.” 

Karardan anlaşıldığı üzere Emekli Sandığının emlak vergisinden muaf 
olduğuna, Emlak Vergisi Kanununda yer alan maddeler (örneğin, 
Devlete ait binaların emlak vergisinden muaf olduğuna ilişkin madde) ile 
Emekli Sandığı Kanununda yer alan maddelerin (örneğin, Emekli 
Sandığının mallarının devlet malı hak ve üstünlüğüne ilişkin madde) 
yorumuyla ulaşıldığı halde, konu vergilendirme hatası kapsamında 

görülerek, mükellefiyette hata yapıldığı sonucuna varılmıştır. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 08.12.2006 gün ve E:2006/300, 

K:2006/363 sayılı kararında da, sonuca hukuksal yorumla ulaşıldığı halde 

olayda açık hata bulunduğu sonucuna varılmıştır. Karar özetle  şöyledir20: 

“Davacı vakıf adına 1997-2001 yılları için tahakkuk ettirilip tahsil edilen 
emlak vergileri ile 1999 yılı için tahakkuk ettirilip tahsil edilen ek emlak 
vergisinin düzeltme-şikayet yoluyla terkin ve iadesi istemiyle yapılan 
başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve ödenen vergilerin faizi ile 
birlikte iadesi istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi ısrar 

                                                           
20 Danıştay Dergisi Sayı:115, sayfa 65 www.danistay.gov.tr (01.01.2010)    
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kararı davacı vakıf tarafından temyiz edilmiştir. ,..  Derneğine ait ..  
taşınmaz üzerine tapuda davacı vakıf lehine 99 yıllığına müstakil ve daimi 
hak olarak inşaat hakkı tesis ve tescil edildiği, imar uygulamasından sonra 
taşınmazın 14 imar parseline bölündüğü, söz konusu parsellerin 1997-2001 
yıllarına ilişkin emlak vergisi beyannamelerinin irtifak hakkı sahibi olarak 
davacı vakıf tarafından verilerek, vergilerin de vakıf tarafından ödendiği 
anlaşılmıştır. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 13. maddesinde; arazi 
vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye 
malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.  Mülkiyet 
hakkının sağladığı bazı yetkilerin kullanılmasına imkan veren irtifak 
hakkının çeşitlerinden olan intifa hakkı ile üst hakkının hüküm ve sonuçları 
birbirinden farklı olup, intifa hakkı ile üzerinde tesis edilen taşınmazdan tam 
bir yararlanma yetkisi elde edilmekte iken üst hakkı ile sadece inşaat 
yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi elde edilmektedir. 
Dolayısıyla üst hakkı (inşaat hakkı) ile intifa hakkının sağladığı tüm 
yetkilerin kullanılması mümkün değildir.  Yukarıda anılan Emlak Vergisi 
Kanununda arazinin irtifak hakkı sahibinin değil, irtifak hakkının bir çeşidi 
olan, mülkiyet hakkına en yakın yetkileri sağlayan intifa hakkı sahibinin 
vergi mükellefi olduğu belirtildiğinden, emlak vergisine konu arsalar 
üzerinde Medeni Kanunun 751 . maddesine istinaden inşaat hakkına sahip 
olan davacı vakfın emlak vergisi mükellefi olduğunun kabulü mümkün 
değildir. Bu durumda Mahkemece, … Derneğine ait taşınmaz mallar 
üzerinde davacı vakıf lehine tesis edilen inşaat hakkının intifa hakkı 
olarak değerlendirilerek, vakfın emlak vergisi mükellefi olduğu ve 
olayda vergi hatası bulunmadığı gerekçesiyle davanın 
reddedilmesinde yasal isabet görülmemiştir.” 

 

Burada ise Medeni Kanundaki intifa ve irtifak hakkı kavramlarının 
yorumlanıp değerlendirilmesiyle sonucuna ulaşıldığı halde, olayda 

vergilendirme hatası bulunduğu ve mükellefiyette hata yapıldığının kabul 

edildiği görülmektedir. 

c) Mevzuda Hata: Açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden 

müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden 

vergi istenmesi veya alınmasıdır (VUK m. 118). 

Kural olarak, verginin kanununda vergilendirdiği olay ile verginin konusundan 

istisna edilen konular yasada açıkça yer alırlar. Buna rağmen çeşitli sebeplerle 

verginin mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, 

madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınması söz 

konusu olabilmektedir.  
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Buna göre, maddedeki tanımdan, verginin konusunda hatayı iki gruba ayırmak 

mümkündür: İlk olarak; vergi kanunları ile bilinçli olarak verginin konusuna 

alınmayan ya da verginin konusuna girip girmediği açık olarak belli olmayan ve 

henüz hukuken bir içtihada bağlanmayan iktisadi unsurların vergilendirilmesi 

suretiyle hata, ikinci olarak; verginin konusuna girmekle birlikte, özel hükümlerle 

vergiden açıkça istisna tutulan konuların  vergilendirilmesi  suretiyle hata 

(Kızılot-Kızılot 2009 : 117). 

Örneğin kişiye veraset yoluyla intikal eden paralar için (veraset ve intikal 

vergisinin konusuna girdiği halde) gelir vergisi istenmesi (Bilici 2009a : 120), 

birinci gruba girer. Posta çeki, Damga Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı tablonun 

(IV-6) maddesine göre, damga vergisinden istisna edildiği halde posta çekinin 

damga vergisine tabi tutulması ise ikinci gruba girer. 

Ancak mükellefiyette hatada olduğu gibi, mevzuda hatada da olayın verginin 

mevzuuna girmediği hususunun açık olması gerekmektedir. Bununla birlikte; 

mükellefiyette hata konusunda da denildiği gibi, kanunda belirtilen, “verginin 

mevzuuna girmeme ve vergiden müstesna bulunma” hususunun açık olması 
şartının maddi olayda gerçekleşip gerçekleşmediği, her bir olay için ayrı ayrı 

değerlendirilmektedir. Nitekim Danıştay’ın bazı kararlarında, verginin konusuna 

girmediğine veya vergiden istisna edildiğine kanunların yorumuyla ulaşılıyorsa, 

ortada açık hata olmadığından, vergilendirme hatası bulunmadığı sonucuna 

varılırken, bazı kararlarda ise sonuca kanun maddelerinin yorumuyla ulaşıldığı 

halde; ortada vergilendirme hatası bulunduğuna karar verildiği görülmektedir.  

Örneğin bir Danıştay kararına konu olan olayda, ihtilafın çözümünde yoruma 

gidildiği halde, verginin konusunda açık hata bulunduğundan bahisle düzeltme 

talebinin kabul edilmesi gerektiğine karar verildiği görülmektedir. Karar kısaca 

şu şekildedir21: 

“... Davacıların sahibi oldukları taşınmazın imar planında temel eğitim 
alanı, sağlık tesisi, yol ve yeşil alan olarak düzenlendiğinin ve bu 

                                                           
21 Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 31.5.2007 gün ve E:2007/1783, K:2007/2143 sayılı 
kanun yararına bozma kararı, 16.09.2007 gün ve 26645 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 
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nedenle İmar Kanununun 13. maddesi uyarınca emlak vergisi 
ödememeleri gerektiği iddiasıyla yaptıkları düzeltme ve şikayet 
başvurularının reddi üzerine açılan davada; yukarıda anılan yasa 
hükmünden imar planında eğitim alanı, sağlık tesisi, yol ve yeşil alan olarak 
ayrılan yerlerin emlak vergisi istisnasından yararlandırılacağının anlaşıldığı, 
davacıların taşınmazının imar planında belirtilen genel hizmetlerin 
yapılması için ayrılan yerlerde olduğu hususunda kuşku bulunmadığı, imar 
programında olmamasının sonucu değiştirmeyeceği, zira imar planında bu 
şekilde gösterilmek suretiyle davacıların sahibi bulundukları taşınmazla ilgili 
olarak tasarruflarının kısıtlandığının açık olduğu, hal böyle olunca emlak 
vergisi istisnasından yararlandırılması gerekirken buna 
uyulmamasının VUK’un 118. maddesinde öngörülen vergilendirme 
hatası olarak görülüp şikayet başvurusunun kabulü gerekirken aksi 
yöndeki kararda isabet bulunmadığı, gerekçesiyle kabul eden .. Vergi 
Mahkemesinin kararını; 3194 sayılı sayılı Kanununun 13. maddesinin 3. 
fıkrası uyarınca emlak vergisi ödemesi durdurulacak taşınmazın imar 
planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler arasında kalmasının yeterli 
olmayıp ayrıca imar programına da alınmış olması gerektiği, olayda, 
davacılara ait taşınmazın imar planında umumi hizmetlere ayrılan yerler 
içinde kalmasına karşın imar programına alınmış alan kapsamında 
bulunmaması nedeniyle emlak vergisi ödemesi durdurulacak 
taşınmazlardan olmadığı anlaşıldığından, söz konusu taşınmaz için 2001-
2005 takvim yılları arası ödenen emlak vergisinin VUK'un 118. 
maddesinde yazılı vergilendirme hatası kapsamında değerlendirilerek 
davacılara iadesi yolunda verilen Mahkeme kararında isabet 
bulunmadığı gerekçesiyle bozan İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 
kararının; ... açıkça hukuka aykırı olduğundan  kanun yararına 
bozulmasına ...”. 

 

Danıştay Dokuzuncu Dairesinin bu kanun yararına bozma kararında; imar 
mevzuatının değerlendirilmesiyle (umumi hizmetlere ayrılan yer üzerinde 
tasarrufun kısıtlanmasıyla emlak vergisi istisnasından yararlanılacağı), 
sonuca ulaşılarak emlak vergisinin ödenmesinin, verginin konusunda hata 
oluşturduğu belirtilmiştir. Bu karar bir kanun yararına bozma kararı olup, Bölge 

İdare Mahkemesinin farklı düşüncesine rağmen açık hata olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Kanun yararına bozmanın ise; Danıştay’ca temyizen incelenmeden 

kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka 
aykırı bir sonuç ifade edenlerin Danıştay Başsavcısı tarafından kanun 

yararına temyiz edilerek hukuka aykırılığın giderilmesine imkan tanınması 
olduğu da dikkate alındığında, söz konusu karar dikkat çekici hale gelmektedir 

(Yamlı 2009 : 286-289). 



 
 

 

36

Öte yandan transmikserli kamyonun ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulup 

tutulmayacağıyla ilgili bir olayda, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 

24.9.1999 gün ve E:1999/38, K:1999/404 sayılı kararında ihtilafın çözümünde 
kanun maddelerinin yorumuyla sonuca varılabileceğinden, olayda açık 
vergilendirme hatası bulunmadığına karar vermiştir. Karara, tartışmaları 

göstermesi bakımından, burada ayrıntılı olarak yer verilmiştir22: 

“Yükümlü şirketin maliki bulunduğu taşıta ait ek motorlu taşıtlar vergisinin 
tahsili amacıyla düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emrine karşı yapılan 
şikayet başvurusunun reddi üzerine açılan  davayı inceleyen ... Vergi 
Mahkemesi, işlemin iptaline karar vermiştir. Maliye Bakanlığının temyiz 
istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi ise transmikserli kamyonun 
ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulup tutulamayacağı hususunun 
3986 sayılı Yasanın 9. maddesinin yorumunu gerektirdiği, VUK’un 117 
ve 118. maddelerinde belirtilen vergilendirme ve hesap hataları 
kapsamına girmeyen, bu nedenle, hukuki bir sorun teşkil eden ve 
yasaların yorumu sonunda çözümlenebilecek nitelikte olan 
uyuşmazlıkta, düzeltme ve şikayet yoluna gidilmek suretiyle tesis 
edilen zımni ret işleminin iptali yolundaki kararda hukuka uygunluk 
görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur. Bozma kararına uymayan 
Vergi Mahkemesi; davanın, İYUK’un 11. maddesi uyarınca 
incelendiği,... taşıtın ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacağı 
yolundaki iddianın 6183 sayılı Yasanın 58. maddesinde yer alan "borcun 
yokluğu" iddiası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, taşıtın anılan 
vergiye tabi olmaması nedeniyle olayda, VUK’un 118. maddesinin 3. 
fıkrasında yer alan vergilendirme hatası bulunduğu, bu nedenle tesis 
edilen işlemin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, ilk kararında 
direnmiştir.  ...  VUK’un 116. maddesinde vergi hatası, vergiye müteallik 
hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere 
fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olarak tanımlanmış ve bu 
hatalar, hesap hataları ve vergilendirme hataları başlığı altında 117 ve 118 . 
maddelerde iki ayrı grup halinde düzenlenmiştir. Belirtilen kurallara göre 
bir vergilendirme işleminde vergi hatasından söz edebilmek için 
ortada açık biçimde vergi miktarında fazlalık veya eksikliğe ya da vergi 
yükümlülüğünün saptanmasına neden olan yanlışlıkların bulunması 
gerekmektedir. Olayda yükümlü şirketin aktifinde kayıtlı bulunan 
transmikserli kamyonun 3986 sayılı Yasanın 9. maddesi uyarınca, ek 
motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususu tartışma 
konusudur. Zira yasada dolaylı olarak taşıma işinde kullanılan bu tür 
kamyonların da ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olup olmadığına dair 
açık bir hüküm yoktur. Bu husus ancak yorum yoluyla açıklığa 
kavuşturulabilir. Yoruma ve tartışmaya açık konuların VUK’un vergi 
hataları ile ilgili kuralları kapsamında irdelenmesi mümkün olmayıp, 
bu tür vergileme işlemleri hakkında yargı yerlerine başvurulmakla 
çözüm aranabileceğinden, işlemin iptali yolundaki kararda hukuka 
uygunluk görülmemiştir. ” 

                                                           
22 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (11.02.2009) 
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d) Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata: Aranan verginin ilgili 

bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik 

veya fazla hesaplanmış olmasıdır (VUK  m. 118). 

Herhangi bir verginin vergilendirme ya da muafiyet döneminde hata yapılabilir. 

Örneğin; gayrimenkul sermaye iradında peşin tahsil edilen kira gelirinin ait 

olduğu yılda değil de tahsil edildiği yılda vergilendirilmesi, vergilendirme 

döneminde hata yapılmasıdır (Kızılot-Kızılot 2009 : 118). Keza, henüz yapımı 

bitmemiş olan bina için emlak vergisi beyannamesi doldurularak, bu verginin 

ödenmiş olmasıyla vergilendirme döneminde hata yapılmış olur (Bilici 2009a : 

120). 

Faaliyetin bir yıldan az sürdükten sonra terk edilmesi  veya faaliyetin belli bir 

devrede, örneğin yılın sadece belli aylarında ifa edilmiş olmasına rağmen, ilgili 

yılın tümü esas alınarak matrah takdir edilmesi ve bu matrah üzerinden tarhiyat 

yapılması vergilendirme döneminde yapılan bir hatadır (Özbalcı 2006 : 397).  

Böylece, vergilendirme döneminde ve muafiyet döneminde hatayla birlikte bu 

bölümde, VUK’ta sayılan hataların neler olduğu incelenmiş bulunmaktadır. 

Aşağıda ise doktrinde ve yargı kararlarında sıkça karşılaşılan “hukuki 

uyuşmazlık” konusu ele alınmıştır. 

 

2.3 VERGİ HATASI – HUKUKİ UYUŞMAZLIK  

Vergilendirme hatalarını düzenleyen, 118. maddede, yukarıda yer verildiği gibi; 

mükellefiyette hata; açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf 

bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınması olarak tanımlanmıştır. 

Mevzuda hata ise;  açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden 

müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden 

vergi istenmesi veya alınması olarak tanımlanmıştır. “Re’sen Düzeltme” başlıklı 

121. maddede ise; “idarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi 

hatalarının re’sen düzeltileceği” kuralına yer verilmiştir. 
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Gerek bu yasa maddelerinden, gerekse Danıştay kararlarından; düzeltme hakkı 

doğuran vergi hatalarının; idari makamın veya uyuşmazlık halinde yargı yerinin, 

VUK’un 3. maddesinde23 öngörülen yorum tekniklerine başvurmadan, ilk bakışta 

anlayabileceği açıklıktaki vergilendirme hataları olduğu anlaşılmaktadır. 

Yani vergi hatası, lafzi (sözel) yorum dışındaki yorum tekniklerinin 

uygulanmasını gerektirmeden anlaşılabilir durumda olmalıdır (Candan 2006a : 

230). Aksi takdirde, vergi hatasına yasal düzenlemelerin yorumu sonucu 

ulaşılıyorsa, ortada bir vergi hatasının bulunduğu kabul edilmeyecektir.  Böyle 

bir durumda yani tereddüt edilmeyecek kadar açık olmayan durumlarda idarece, 

re’sen düzeltme yapılamayacağı gibi, talep üzerine de düzeltme yapılamaz 

(Özbalcı 2006 : 398). 

Tabidir ki vergilendirme sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, vergi hatalarıyla 

sınırlı değildir. Vergi hatalarından daha karmaşık, çözümü, vergiyi doğuran 

olayın, vergiyi doğuran olayın taraflarının, verginin mükellefinin, sorumlusunun 

veya muhatabının şahsi durumlarının da açıklığa kavuşturulmasına bağlı olan, 

bu nedenle de kanun maddelerinin yorumunu gerektiren uyuşmazlıklar da 

vardır. Bu tür uyuşmazlıkları ifade etmek üzere, doktrinde ve Danıştay 

kararlarında “hukuki uyuşmazlık” kavramı kullanılmaktadır. 

Hukuki uyuşmazlık, vergi hataları dışında kalan, tartışmaya açık, yoruma 

elverişli uyuşmazlıklardır (Karakoç 2007 : 75). Hukuki uyuşmazlıklar yorum 

uyuşmazlıkları olarak da adlandırılmaktadır (Bilici 2009a : 119).  

                                                           
23 VUK’un 3. maddesi şu şekildedir:  

A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu 
Kanun ile bu Kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder. 
Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi 
kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri 
ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır. 
B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin 
gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 
gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi 
doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak 
kullanılamaz.İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre 
normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia 
eden tarafa aittir. 
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Hukuki uyuşmazlıklar; vergi hatalarından farklı olarak, vergilendirme işleminin 

özüne ilişkin, vergi alacaklısı devlet ile vergi borçlusu yükümlü arasında 

hukuken tartışma konusu yapılabilecek konularda ortaya çıkar. Bu tartışmalar, 

maddi olayın açık olmayan, karmaşık niteliğinden, yasa hükümlerinin kaleme 

alınış seklinin gerektirdiği yorum zorunluluğundan, olayın teknik özelliklerinden, 

vergilendirme şekillerinden, tebliğ usul ve şekillerinden, vergi borcunun zaman 

aşımına uğrayıp uğramadığı gibi konulardan doğar (Öncel-Kumrulu-Çağan, 

2006  : 176-177). 

Örneğin, matrahın eksik  veya fazla gösterilip gösterilmediği hususu veya vergi 

mükellefinin indirimden yararlanma hakkına sahip bulunup bulunmadığı 

tartışmalı ise vergi hatasından değil bir hukuki uyuşmazlıktan söz edilir (Candan 

2006a: 225). 

Bununla birlikte, hangi ihtilafın açık hata, hangisinin ise hukuki uyuşmazlık 

olduğunu kesin bir şekilde söylemek oldukça güçtür. Vergi hatası ve hukuki 

uyuşmazlık kavramları arasındaki sınırları belirleyecek genel ve kesin kuralların 

konulması mümkün değildir. Zira zaman zaman ilk bakışta anlaşılır olma ve 

yoruma açık bir husus olmama gibi kıstaslar dahi kendi içinde bir yorum sorunu 

ortaya çıkarabilmektedir. Buna en iyi örnek Danıştay’ın zaman içinde değişen 

içtihatları ve Danıştay daireleri arasındaki görüş ayrılıklarıdır (Keskin 2006 : 

256). 

Örneğin; aşağıda yer verilen, yargıya intikal eden bir olayda; vergi mahkemesi, 

önce, olayın açık vergi hatası kapsamında değerlendirilemeyeceği, gerekçesiyle 

davanın reddine karar vermiştir. Mahkeme kararı, Danıştay Dördüncü 

Dairesince önce oy çokluğuyla onanmıştır. Karar düzeltme aşamasında ise, 

talep yine oy çokluğuyla kabul edilerek olayda mükellefiyette hata yapıldığı 

sonucuna varılmış ve mahkeme kararı bozulmuştur. Mahkeme de bozma 

kararına uymuştur. 

Olay kısaca şu şekildedir: Davacının, 20.9.1995 tarihinden itibaren pazarcılık 

faaliyetinde bulunduğundan bahisle adına 1995, 1996, 1997 ve 1998 yıllar için 

muhtelif vergiler salınmıştır. Davacı söz konusu vergilerden, 13.1 2005 tarihinde 
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tebliğ edilen, ödeme emirleri ile haberdar olmuştur. Ödeme emirlerinin iptali 

istemiyle açılan davalar ise süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. 

Daha sonra, davacı ödeme emri düzenlenmesinin hatalı olduğundan bahisle 

ödeme emirlerinin düzeltilmesini talep etmiştir. Düzeltme, ardından da şikayet 

başvurusunun reddedilmesi üzerine dava açılmıştır. Davacı; 1994 - 2004 yılları 

arasında köyde ikamet ettiğini, çobanlık yaptığını belirterek idarece, pazarcılık 

faaliyetinde bulunduğuna ilişkin hukuken geçerli somut bir tespitin bulunmadığını, 

ileri sürmüştür.  Ankara 2. Vergi Mahkemesi 20.12.2005 gün ve E:2005/846, 

K:2005/1343 sayılı kararıyla şu gerekçeyle davanın reddine karar vermiştir; 

“... Uyuşmazlık döneminde herhangi bir ticari faaliyeti olmamasına 
rağmen vergi salındığı, ileri sürülmüş ise de, bu hususun açık vergi 
hatası kapsamında nitelendirilemeyeceği, bu iddia tarhiyata karşı açılmış 
bir davada ileri sürülebileceğinden davanın reddine...“  

 

Kararı temyizen inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi 20.12.2006 gün ve 

E:2006/3484, K:2006/3013 sayılı kararıyla mahkeme kararını aynı gerekçeyle 

onamıştır. Ancak karar, gerekçede ve esasta oy çokluğuyla alınmıştır. Karara, 

esastan yazılan karşı oyda; olayda açık bir vergilendirme hatası bulunduğu, 

bu nedenle mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüştür. 

Daha sonra, davacının karar düzeltme istemi aynı dairece 05.11.2008 gün ve 

E:2007/4255, K:2008/4207 sayılı kararla kabul edilerek ilk karar kaldırılmış ve 

olayda vergilendirme hatası bulunduğu sonucuna varılarak mahkeme kararı 

bozulmuştur. Belirtilen karar da oy çokluğuyla alınmıştır. 24 

Mahkeme kararının, mahkemeyle aynı gerekçeyle önce onanması, ardından 

olayda hata bulunduğu gerekçesiyle bozulması ve her iki kararın da oy 

çokluğuyla alınması; hangi durumlarda hata, hangi durumlarda ise hukuki 

uyuşmazlık olduğunu, kesin bir şekilde söylemenin güçlüğünü ortaya 

koymaktadır.  

                                                           
24 Olayda belirtilen Ankara 2. Vergi Mahkemesinin kararı ile Danıştay Dördüncü 

Dairesinin kararları yayımlanmamıştır. 
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Konunun daha iyi anlaşılması için, hukuki uyuşmazlıklarla ilgili, bazı Danıştay 

kararlarına burada  özet olarak  yer verilmiştir.  

Danıştay Dördüncü Dairesinin 31.3.2004 gün ve E:2003/1191, K:2004/635 

sayılı kararı şu şekildedir: 

“Bir vakfa ait iktisadi işletme durumunda olan davacı kurumun 1999 yılı 
kazancından, kurumlar vergisi ve fon payı çıktıktan sonra kalan ve bağlı 
olduğu vakfa aktarılan, kar üzerinden tevkifat yapılmaması gerektiğini 
ileri sürerek 1999 yılında kesinti yoluyla ödediği gelir (stopaj) vergisi, 
özel işlem vergisi, damga vergisi, hesaplanan fon payı ile eğitime katkı 
payının iadesi istemiyle yapmış olduğu düzeltme şikayet 
başvurusunun reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle 
açılan davada; Mahkemece uyuşmazlık vergi hatası kapsamında 
değerlendirilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Ancak 
uyuşmazlığın esası, davacı iktisadi işletmenin bağlı olduğu vakfa 
aktardığı kazancın bir kar aktarımı ve bu aktarımın da vakıf yönünden 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin 1. fıkrasının 2. 
bendinde belirtilen iştirak kazancı kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceğine ilişkin olup, bu haliyle olayın ve ileri sürülen 
iddiaların tamamen hukuki bir ihtilaftan kaynaklanması nedeniyle 
VUK'un vergi hatasına ilişkin hükümlerine göre değerlendirilmesine 
olanak bulunmamaktadır.”  

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 29/09/2006 gün ve E:2006/83, 

K:2006/242 sayılı kararı da aynı yönde olup şu şekildedir25:  

“Davacı bankanın, bir müşterisine verdiği geçici teminat mektupları 
nedeniyle, mükellef sıfatıyla vergi dairesine beyan edip ödediği damga 
vergisi ile banka sigorta muameleleri vergisinin, 3505 sayılı Kanunun 
Geçici 2. maddesinin (c) bendinden yararlandırılarak iadesi 
istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine ilişkin 
işlemi iptal eden vergi mahkemesi ısrar kararı Maliye Bakanlığı 
tarafından temyiz edilmiştir … bir vergilendirme işleminde vergi 
hatasından söz edebilmek için ortada açık biçimde vergi miktarında 
fazlalık veya eksikliğe ya da vergi yükümlülüğünün saptanmasına 
neden olan yanlışlıkların bulunması gerekmektedir. Olayda, davacı 
banka şubesi tarafından verilen geçici teminat mektuplarının 
vergiye tabi tutulmasının vergi hatası içerdiği iddia edildiğine, 
davalı idare tarafından ise, teminat mektuplarının ilişkin olduğu 
işin, uluslararası ihale konusu iş olmadığı savunulduğuna göre, 
uyuşmazlığın çözümü teminat mektuplarının ilişkin olduğu işin 
niteliğinin belirlenmesine bağlıdır. Bu belirleme ise, ihalesine katılınan 
işin özelliğinin araştırılmasını, yasa ve diğer düzenleyici işlemlerin 
hükümlerinin yorumlanmasını gerektirdiğinden, davada ileri sürülen 

                                                           
25 Danıştay Dergisi Sayı 114, Sayfa 51. www.danistay.gov.tr (11.11.2009) 
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hata, VUK hükümlerinin aradığı anlamda vergi hatası değildir. 
Dolayısıyla, davacı banka tarafından verilen geçici teminat 
mektuplarının vergiden müstesna olup olmadığı hususu, 3505 sayılı 
Kanunun Geçici 2 nci maddesinin (c) bendinin yorumlanması ile 
belirlenebileceğinden, davacının ileri sürdüğü 3505 sayılı Kanunun 
Geçici 2 nci maddesinin (c) bendinde yer alan istisna hükmünden 
yararlandırılması gerektiği yolundaki iddia VUK'un 116 ve müteakip 
maddelerinde düzenlenen düzeltme şikayet yolu kapsamında 
bulunmadığından, ancak tahakkuka karşı süresinde açılacak bir 
davada incelenmesi mümkündür. Bu durumda, işlemin iptali yolundaki 
kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.26 

 

Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerde inşaat taahhüt işi yapan 

davacının, gelirlerinin istisna kapsamında olduğundan bahisle hak edişlerinden 
kesilen vergilerin ret ve iadesi istemiyle yaptığı düzeltme başvurusunun 

reddine ilişkin açtığı davada da Danıştay, olayın hukuki yorum gerektirdiği 
gerekçesiyle, açık hata değil hukuki uyuşmazlık bulunduğu sonucuna 
varmıştır. Danıştay Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 16.5.2003 gün ve 

E:2003/6, K:2003/280 sayılı kararı şu şekildedir27: 

“Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerde taahhüt işi yapan 
davacı, hak edişlerinden kesilen vergilerin ret ve iadesi istemiyle 
yaptığı düzeltme başvurusunun reddine ilişkin dava açmıştır. Vergi 
Mahkemesi, 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi 
ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun kapsamında davacının hak edişlerinden yapılan kesintilerin 
yasal olmadığı, gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar 
vermiştir. Danıştay Dördüncü Dairesi …  ilgililerin düzeltme şikayet 
yoluna müracaat edebilmeleri için VUK'un 116 ve devamı 
maddelerinde belirtilen hesap ve vergilendirme hatalarına ilişkin bir 
uyuşmazlığın bulunması gerektiği, 4325 sayılı Kanuna göre 
Olağanüstü Hal Bölgesi Kapsamında sayılan illerde taahhüt işi 
yapan davacının bu Kanunda öngörülen istisna hükümlerinden 
yararlanıp yararlanmayacağı yolundaki başvurusunun reddine 
ilişkin işlemi hesap ve vergilendirme hataları kapsamında 
değerlendirmenin mümkün olmadığı, davacının başvurusu üzerine 
yapılacak işlemin tamamen 4325 sayılı Kanunda öngörülen şartları 
taşıyıp taşımadığının tespitine yönelik olacağı, VUK'un 116. 
maddesi uyarınca bir vergi hatasından söz edilebilmesi için haksız 
yere fazla veya eksik olarak bir vergi istenmesi veya alınması 

                                                           
26 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 30.3.2007 gün ve E:2006/353, K:2007/121 

sayılı kararı da aynı yöndedir. Bkz. Danıştay Dergisi, Sayı 116, Sayfa 53,  
www.danistay.gov.tr, (10.9.2009) 

27 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.9.2009) 
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gerektiği, dava konusu 1999 Ekim ayı hak edişlerinden kesinti 
yapılması olayında VUK’un 116 . maddesinde öngörülen anlamda 
bir vergi hatası söz konusu olmadığından mahkeme kararında 
isabet görülmediği, gerekçesiyle kararı bozmuştur. Vergi Mahkemesi 
ilk kararında ısrar etmiştir. ... Bir vergilendirme işleminde vergi 
hatasından söz edebilmek için ortada açık biçimde vergi miktarında 
fazlalık veya eksikliğe veya vergi yükümlülüğünün saptanmasına 
neden olan yanlışlıkların mevcut olması gerekir. Olayda, 4325 sayılı 
Kanuna göre Olağanüstü Hal Bölgesi Kapsamında sayılan illerde 
taahhüt işi yapan ve beş yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisinden 
müstesna tutulan davacının hak edişlerinden Gelir Vergisi Kanununun 
94. maddesinin 3. bendi uyarınca tevkifat yapılıp yapılmayacağı 
tartışmalı olup, uyuşmazlık, istihkak sahiplerine yapılan ödemeye 
karşı süresinde yargı yerlerine başvurmakla çözümlenebilir. 
Yükümlünün vergiden müstesna tutuldukları yolundaki iddiası, 
VUK'un 117 ve 118 . maddelerinde sayılan vergilendirme hataları 
kapsamına girmediğinden, istemin reddi yolundaki Maliye Bakanlığı 
işlemine karşı açılan davanın reddi gerekirken işlemin iptali yolundaki 
ısrar kararında hukuka uygunluk görülmediğinden ısrar kararının 
bozulmasına oybirliği ile karar verildi”. 

 

Yukarıda verilen Danıştay kararlarında görüldüğü üzere; bir vergi hatasından 

bahsedebilmek için, varlığı ileri sürülen hatanın “açık hata” olması 

gerekmektedir. Yasaların yorumunu gerektiren uyuşmazlıklar hata kapsamında 

değerlendirilememekte ve hukuki uyuşmazlık olarak görülmektedir. 

Bu nedenle, mükellefin işin başında, sorunun hata kapsamına girip girmediğini iyi 

değerlendirmesi, dava açma süresini kaçırmaması açısından önem taşır (Bilici 

2009a : 119).  

 

Çalışmanın başından buraya kadar hata konusu incelenmiş olmaktadır. Bu 

kapsamda borçlar hukukunda, ceza hukukunda, idare hukukunda hatanın 

terimsel anlam ve sonuçları incelenmiştir. Ardından vergi hukukunda hata 

konusuna geçilmiştir. Vergi hukukunda; yasa koyucunun belirleyerek 

tanımladığı bir kısım hatalara vergi hatası denildiği, gerek vergi idaresi gerekse 

mükellef tarafından yapılabilen bu hataların beş yıllık zaman aşımı süresi içinde 

düzeltilebileceği, ancak hataların yorum gerektirmeyen açık hata niteliğinde 
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olması gerektiği, aksi takdirde hata değil hukuki uyuşmazlık olarak 

değerlendirildiği anlaşılmıştır. 

Bu incelemelerden; hatanın önemsendiğini, genel anlamda kanunun elverdiği 

ölçüde hatalı kişinin, bazen da hatadan faydalananın korunduğunu, hataların 

kolaylıkla düzeltilmesine imkan tanındığını söylememiz mümkündür. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, ilk bölümde kavram olarak incelenen 

vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna girilecektir. Bu bölümde özellikle 

düzeltme yapılabilecek hatalı işlemlerin kapsamı üzerinde ayrıntılı olarak 

durulacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ 

I. VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZELTME 
 

Düzeltme; vergi hatalarının yargı mercilerine gidilmeksizin, hatayı yapan vergi 

dairesince ortadan kaldırılmasına yönelik idari bir işlemdir (Erginay 1984 : 122). 

Düzeltme işlemiyle, hatalı sonuca göre doğan ve gerçeği yansıtmayan vergisel 

ilişki, vergiyi doğuran olayın gerektirdiği yasal amaca uygun duruma dönüşür.  

Vergi hatalarının düzeltilmesi, bir yandan vergi aslını diğer yandan vergi 

cezasını kısmen ya da tamamen ortadan kaldıran idari bir yoldur (Kızılot-Kızılot 

2009 : 108). Bu yolla düzeltme yapıldığı ölçüde, vergi borcu ortadan kalkar 

(Bilici 2009a : 118). 

Söz konusu düzeltme yolunun kamu hukuku bütünü içinde çeşitli dallarla ilintili 

önemli bir konumu bulunmaktadır. Öncelikle; vergilendirme işlemlerindeki belli 

sakatlıkların giderilmesini sağladığından, düzeltme verginin yasallığı ilkesinin 

gerçekleşmesine yol açar. Böylece anayasal hukuk devleti ilkesinin işlerlik 

kazanmasında da rol oynar. Öte yandan düzeltme yolu anayasal başvuru hakkı 

kapsamında idari merciler nezdinde yapılan girişimlerin bir örneğidir. Ayrıca 

uyuşmazlığın ileride yargı yoluna intikalinin bir ön hazırlığı niteliği taşıması 

nedeniyle yine anayasal başvuru hakkı kapsamında yer alan yargı mercilerine 

gidebilme hakkı ile de ilintilidir (Öncel - Kumrulu - Çağan 2006 : 173-174).  

Düzeltme, anayasa hukuku bakımından yukarıdaki özellikleri taşıdığı gibi idare 

hukuku açısından da bazı özellikler taşır. Dikkatli bir inceleme sonucunda, idare 

hukukunun idari işlemler  ve unsurları, yasal idare ve bağlı yetki gibi bir kısım 

genel ilkelerinin vergi hataları ve düzeltme konusuna tümüyle yansıdığı anlaşılır. 

İdare hukuku çerçevesinde idari işlemin geri alınmasına bir örnek olarak 

gösterilebilen, düzeltmeye ilişkin hükümleri ile VUK özel bir idari usul kanun 

niteliği taşımaktadır. Öte yandan gerek vergi dairesince re’sen gerekse yükümlü 

başvurusu üzerine yapılan düzeltme işlemi idari denetimin vergiler alanında 
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işleyişinin bir örneğini oluşturmaktadır.  (Öncel - Kumrulu - Çağan 2006 : 173-

174).  

Geniş anlamıyla mali hukuk bakımından düzeltme yolu, kamu gelirlerinin idari 

denetimi kapsamına girer. Vergi hukuku içinde ise bu mekanizmanın ikili 

konuma sahip olduğu görülür. Maddi vergi hukuku açısından düzeltme yolu, 

hatalı vergilendirme işlemini ortadan kaldırdığından düzeltilen vergi bakımından 

ve düzeltme miktarı itibarıyla vergi borcunu sona erdiren nedenlerden birini 

oluşturmaktadır. Şekli vergi hukuku bakımından ise aynı konu vergi usul hukuku 

kapsamında uyuşmazlıkların idari çözüm yollarından biri olarak karşımıza çıkar. 

Sonuçta; vergi hatası taşıyan işlemlerin özel bir yol ile iptalini sağladığından 

düzeltme yolu vergi yargısı ile bir köprü kurmaktadır (Öncel - Kumrulu - Çağan 

2006 : 173-174).  

Ancak unutmamak gerekir ki, vergi hatasına ilişkin bir düzeltme talebinde 

bulunabilmesi için; düzeltmeye konu edilecek vergilendirme işleminin, VUK’ta 

tanımlanan vergi hatası kapsamına giren bir hata ile malul olması (Karakoç 

2007 : 67) ve  söz konusu vergilendirme işleminin kesin ve yürütülebilir işlem 

niteliğinde olması gerekmektedir.  

Düzeltme konusuna bu kısa girişin ardından vergi hataları yönünden 

düzeltmenin kapsamını incelemeye geçebiliriz.  

 

1.1 DÜZELTMENİN  KAPSAMI 

Vergilendirmenin çeşitli süreçlerinde yapılması muhtemel hatalar, varlıklarını bu 

sürecin her aşamasında koruyabilirler. Örneğin; mükellefin kendi beyanında 

hata olabileceği gibi uzlaşma konusu olarak kesinleşmiş vergilerde, hatta yargı 

kararlarında da hata bulunabilir. Bu bölümde,  düzeltilebilecek hataların 

bulunabileceği bir kısım özel durumlar, düzeltmenin kapsamı başlığı altında 

incelenmiştir. 
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1.1.1 Vergi Cezasında Hata Bulunması 

Vergi cezasının üzerinden hesaplandığı matrahta hata bulunmamasına karsın, 

ceza nispet ve tarifesinin yanlış uygulanması sonucu ceza miktarının eksik veya 

fazla hesaplanması söz konusu olabilir. Yani, vergide hata olması, cezada  da 

hata olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, vergide hata olmaması da cezada hata 

olmayacağı anlamına gelmez (Şenyüz 2008 : 162).  Dolayısıyla yalnızca vergi 

cezalarında yapılmış olan hataların da düzeltilmeleri gerekir. Nitekim VUK m. 

375’e göre vergi cezaları da kanunda vergi hataları için belli edilen usul ve 

şartlara göre düzeltilebilir. 

Buna göre cezalarda hatalar da; VUK’un 116. maddesindekine paralel olarak 

cezalandırma hataları ve hesap hataları olarak ayrılabilir. Cezalandırma 

hataları; cezalandırılanın şahsında hata (ceza muhatabı yerine başkasından 

istenmesi), cezalandırılan fiilin niteliğinde hata (ceza kesilmemesi gereken fiil 

nedeniyle ceza kesilmesi), cezanın ait olduğu dönemde ve cezalandırılanın 

mükellefiyetinde hata olarak sayılabilir. Hesap hataları ise; Cezanın 

hesaplanması sırasında yapılabilecek her türlü hatayı içerir. Örneğin başka bir 

yıla ait maktu ceza tutarının uygulanması gibi (Şenyüz 2008 : 162).  

Sonuç olarak vergi hataları gibi, vergi aslına bağlı olsun olmasın, vergi 

cezalarında yapılan hataların da vergi aslının tabi olduğu usuller çerçevesinde 

düzeltilebileceğini söylemek mümkündür. 

 

1.1.2 Mükelleflerin Kendi Beyanlarında Hata Yapılması 

VUK'un 378. maddesinin ikinci fıkrasında mükelleflerin, beyan ettikleri 

matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava 

açamayacakları, kurala bağlanmış, ancak fıkranın devamında; vergi hatalarına 
ait hükümlerin mahfuz olduğu belirtilmiştir. Böylece, mükelleflerin kendi 

beyanlarına karşı dava açamamasının tek istisnası beyanlarında vergi hatası 

bulunması durumudur. 
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Ancak bu istisna hükmü, beyan edilen matrah üzerinden yapılan tarh işleminin 

doğrudan idari davaya konu edilmesini sağlamaz. Hatanın düzeltilmesi için 

düzeltme ve şikayet yoluna başvurulduktan sonra bu başvurunun sonucunda 

tesis edilen işleme karşı dava açılabilir (Candan 2006a : 225).28 

 

1.1.3 Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’ dan Geçmiş 
Olan Muamelelerde Vergi Hatası Bulunması  

VUK’un 125. maddesinde vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve 

Danıştay’ dan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu 

hataların, yargı kararları kesinleşmiş olsa bile, hatalar hakkında anılan yargı 

mercileri tarafından bir karar verilmemiş olması şartıyla, düzeltilebilmesine 

imkan tanınmıştır.  

Bu maddeye göre, vergilendirme sürecinin kesinleşmiş olması, hatanın 

düzeltilmesi için bir engel değildir. Vergilendirme sürecinde bir hata yapılmışsa 

süreç kesinleşse bile yargıdan geçerek veya geçmeden  düzeltilebilecektir. 

Madde; mükellef davayı kaybetmiş olsa bile, hakkında karar verilmemiş  olan 

hatanın düzeltilebileceğini öngörmektedir (Bilici 2009b: 354). 

Yargı yerinden geçmiş olan muamelelerde hata bulunması ve hatanın 

düzeltilebilmesi üç başlık altında incelenebilir: 

1)Davanın Usul Sebepleriyle Reddedilmesi, 

2)Davanın Esasına Girilerek Reddedilmesine Rağmen Terhiyatta Hata 

Bulunması, 

3) Hatanın Mahkeme Kararında Yapılması. 

                                                           
28 Bununla birlikte beyan olunan matrahlar üzerinden tarh olunan vergilerde hata 

bulunduğunda, düzeltme başvurusu yapmadan, doğrudan vergi mahkemesinde 
dava açılabileceği de savunulmaktadır (Özbalcı 2007 : 223). 
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1.1.3.1 Davanın Usul Sebepleriyle Reddedilmesi 

Davada işin esasına girilemeden usuli sebeplerle davanın reddine karar verilmiş 

olabilir29. Bu durumlarda yargı yerince işin esası hakkında karar verilmediğinden 

dava konusu edilen olayda vergi hatası bulunması halinde, mahkeme kararına 

rağmen,  hatanın düzeltilmesi imkanı vardır.  

Nitekim, Danıştay’ın muhtelif kararlarında bu imkanın kabul edildiği 

görülmektedir. Örneğin; Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 27.11.1992 

gün ve E:1992/250, K:1992/449 sayılı kararında; tarhiyata karşı açılan davada 

vergi hatası ileri sürülmekle birlikte dava süreden reddedilmişse düzeltme 

yolunun izlenebileceği, .... bu nedenle dava hakkında kesin hüküm bulunduğu 

ve karar verilmiş olmasının bozma nedeni oluşturduğu yolundaki iddianın 

kabulüne olanak bulunmadığı belirtilmiştir30 (Bilici 2009b : 353). 

Benzer şekilde Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.6.1997 gün ve E:1997/456, 

K:1997/1971 sayılı kararında; ihbarnameye karşı açılan davanın süre aşımı 

nedeniyle reddinin, ihbarname ile istenen vergi ve cezanın kaldırılması istemiyle 

yapılan düzeltme-şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin mahkemece 

incelenmesine engel teşkil etmeyeceği sonucuna varılmıştır31. 

Öte yandan feragatin, davanın usulden reddine ilişkin yukarıda belirtilen 

sebeplerden ayrı bir özelliği vardır. Bu nedenle burada feragat müessesesinin 

üzerinde durmak gerekmiştir. Şöyle ki; feragat bireyin açmış olduğu davadan 

vazgeçmesidir (Bilici 2009b : 349). Nitekim Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun (HUMK) 79. maddesine göre; hiç kimse bir davayı açmaya veya 

açmış olduğu bir davayı sürdürmeye zorlanamaz. Bireyler açmış oldukları 

davalardan istedikleri zaman vazgeçebilirler. Bu temel anlayış çerçevesinde  

feragat müessesesi ile ilgili diğer düzenlemeler de HUMK’un 91,93,94,95. 

maddelerinde yer almıştır. İYUK’un 31. maddesinde yapılan atıfla feragat 

konusunda HUMK’un hükümleri uygulanmaktadır. 
                                                           
29 Örneğin davada süreden ret kararı verilebilir veya davadan feragat edilebilir ya da 

harç veya posta ücretinin yatırılmaması veya adreste tebligat yapılamaması 
nedenlerinden biriyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilir. 

30 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (01.01.2010) 
31 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp  (05.11.2009)  
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Şüphesiz açılan davadan feragat edilmesinin en önemli sonucu; hakimin 

yargılamayı sona erdirerek, karar verilmesine yer olmadığına, hükmetmesidir. 

Bu nokta kesin hüküm niteliği taşır ve davadan feragat edenin aynı konuda 

yeniden dava açmasının yolu kapanır (Bilici 2009b : 349). 

Ancak feragatin vergi hukuku alanındaki uygulaması VUK'un yukarıda belirtilen 

125. maddesi gereği sınırlı olacaktır. Madde; mükellef davayı kaybetmiş olsa 

bile hakkında karar verilmemiş olan hatanın düzeltilebileceğini öngördüğünden, 

feragat edildiği için kesinleşen tarhiyatlarda da bu uygulama aynen geçerli 

olacaktır. Böylece, haklı olduğu davadan feragat etmek durumunda kalan 

dolayısıyla aleyhine karar çıkan, hatta vergiyi ödemek zorunda kalan mükellefler 

için madde bir can simidi işlevi görmektedir  (Bilici 2009b : 357). 

Danıştay Dördüncü Dairesinin benzer bir olayda verdiği E:2005/2263, 

K:2006/2685 sayılı kararı ise kısaca şu şekildedir (Bilici 2009b : 354): 

“...  davadan feragat edilmesi üzerine mahkemece davanın esası hakkında 
karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, dolayısıyla mahkemece 
uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmemiştir. Davacı tarafından ilgili yıl 
içinde yapılan düzeltme ve şikayet başvurularının reddi üzerine açılan 
davada... uyuşmazlığın esası incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, 
davanın incelenmeksizin reddine ilişkin mahkeme kararında hukuka uyarlık 
görülmemiştir.” 

Gerek yüksek mahkemenin, bazılarına yukarıda yer verilen, kararlarından 

gerekse yukarıdaki açıklamalardan; feragatin de dahil olduğu çeşitli usul 

sebepleriyle kesinleşen yargı sürecine rağmen, ortada hata bulunması halinde, 

belli koşullarla, hatanın düzeltilebileceğini söylemek mümkündür.  

1.1.3.2 Davanın Esasına Girilerek Reddedilmesine Rağmen Tarhiyatta Hata 
Bulunması 

Bu durum genelde tarafların davada; tarhiyatta hata olduğuna dair iddialarda 

bulunmaması, yargı yerlerince de bu hususa dikkat edilmeyerek yalnızca  

davanın esasına girilerek karar vermeleri halinde ortaya çıkar. 

Örneğin sahte fatura kullandığı gerekçesiyle, mükellef adına tarhiyat yapılması 

ve tarhiyatta da dönem hatası bulunması (örneğin 2009/6 dönemi yerine 2006/9 
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dönemi için tarhiyat yapılması) ancak yargı yerinin de yalnızca; faturanın 

sahteliğini ve davacının sorumluluğunu tartışarak sonuca varmasıyla, dönem 
konusundaki hataya değinilmeksizin, davayı reddetmesi halinde, görüldüğü 

üzere, vergilendirme döneminde bulunan hata devam etmektedir. 

Vergi dairesi vergilendirme döneminde  hata yapmasına rağmen, davacı bunu 

ileri sürmediğinden yargı yeri de hatayı fark etmeyerek işin esasına girerek 

davayı reddetmiştir. Bu şekilde vergilendirme döneminde yapılan hatanın 

düzeltilmesi mümkündür.  

1.1.3.3 Hatanın Mahkeme Kararında Yapılması  

Yukarıda belirtilen durumların dışında, mahkeme kararlarında bir kısım hatalar 

yapılabilir. Örneğin kararlarda, rakam hatası seklinde bir maddi hata yapılması 

veya kararın gerekçesi ile sonucu arasında çelişki bulunması söz konusu 

olabilir. Bu hataların düzeltilmesi için 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanununun “Açıklama” başlıklı 29. maddesi32 ile “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” 

başlıklı 30. maddesinde33 özel kurallar vardır.  

Bu kurallardan açıklama; yargı kararının açık olmaması ya da birbirine aykırı 

hüküm fıkraları taşıması durumunda, taraflarca, kararın açıklanmasının ya da 

aykırılığın giderilmesinin istenilmesi halinde söz konusu olur. Yanlışlıkların 
                                                           
32 29. Madde şöyledir:  

1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar 
yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan 
her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. 
2. Açıklama dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazla verilir. 
3. Kararı vermiş olan daire veya mahkeme işi inceler ve gerek görürse dilekçenin bir 
örneğini, belirleyeceği süre içinde cevap vermek üzere, karşı tarafa tebliğ eder, 
cevap iki nüsha olarak verilir. Bunlardan biri, açıklama veya aykırılığın kaldırılmasını 
isteyen tarafa gönderilir. 
4. Görevli daire veya mahkemenin bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur. 
5. Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar 
istenebilir. 

 
33 30. Madde şöyledir:  

1. İki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm 
fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 
2. 29.maddenin son fıkrası dışında kalan hükümleri, bu istekler hakkında da 
uygulanır. 
3. Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse, düzeltme ilamın altına yazılır. 



 
 

 

52

düzeltilmesi ise, kararın gerekçe ve hüküm fıkrasında bir değişiklik yapılmadan, 

kolayca anlaşılabilen maddi yanlışlıkların yine yargı kararı ile düzeltilmesine 

ilişkindir.  

Bu tür yanlışlıklar mahkemece düzeltilir. Kararlardaki  hatalar vergi idaresi 

tarafından düzeltilemez (Özbalcı 2006 : 414). Bu yollarla hukuki hatalar da 

düzeltilemez, yani karar, sonucu itibariyle değiştirilemez (Gözübüyük 2002 : 

536). 

Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay’dan geçmiş olan 

muamelelerde vergi hataları bulunması konusu ile ilgili şu hususu  da 

vurgulamakta yarar vardır:  

Yukarıda denildiği gibi, VUK'un 125. maddesi uyarınca, belirtilen kararlardaki 

hataların düzeltilebilmesi için bu hatalar hakkında anılan yargı mercileri 

tarafından bir kararın verilmemiş olması şarttır. Şayet hata ile ilgili bir karar 

varsa artık düzeltme müessesesi yoluyla hatanın düzeltilmesi mümkün değildir. 

Aynı şekilde hatanın bizzat mahkemece işin asasına girilerek yapılması halinde 

de hata ancak temyiz veya itiraz merciince düzeltilebilir. Bu kuralın iki nedeni 

vardır. Birincisi; Anayasanın 138. maddesinin son fıkrasında yer alan; yasama 

ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, 

bu organların ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği 

ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği kuralıdır. Böylece güçler 

ayrılığı ilkesinin bir gereği olarak yargı kararına konu olmuş bir husus bir idari 

işlemle değiştirilememektedir. İkincisi ise; usul hukukunun kesin hükme tanıdığı 

geçerliliktir  (Öncel - Kumrulu – Çağan 2006 : 181). 

Bir örnekle konuyu toparlayacak olursak, örneğin; mahkemece karar harcı 

hesaplanırken hesap hatası yapılarak harcın eksik veya fazla hesaplanması 

durumunda, İYUK’un 30. maddesi uyarınca yanlışlığın düzeltilmesi talep 

edilebilir. Mahkemece, bu talep yerinde görülürse, hesabın doğru sonucunun 

mahkeme kararının altına yazılarak, yanlışlığın düzeltilmesi mümkündür.  
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Ancak harç alınmasına hükmedilen kişinin harçtan muaf olduğuna yönelik, 

iddiaların dikkate alınarak düzeltilmesi mümkün değildir. Böyle bir iddia ancak 

mahkeme kararının temyiz edilmesi durumunda ele alınabilir. Örneğin Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

gereğince genel bütçeye dahil bir kuruluştur.  Genel Bütçeye dahil idarelerin 

bütün işlemleri ise  yargı harçlarından muaf tutulmuştur (Harçlar Kanunu 13. 

Madde (j) bendi). Buna rağmen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, taraf 

olduğu bir davada, aleyhine karar harcı hükmedilir ve bu karar ister  temyiz 

edilerek isterse temyiz edilmeksizin, kesinleşirse Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü yargı kararıyla hükmedilen karar harcına karşı düzeltme talep 

edemez. Artık ortada mahkemece hükmedilen bir harç vardır ve bu harcın 

ödenmesi gerekir. Vergi dairesi de harcı tahsil etmekten geri duramaz. 

Nitekim bu husus bir yargı kararına konu olmuştur. Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün taraf olduğu bir davada, Danıştay Dokuzuncu Dairesince verilen 

21.4.1988 gün ve E:1987/1000, K:1988/1584 sayılı söz konusu karar özetle şu 

şekildedir34:  

“Kuruluş Kanunu gereğince İlam Harcından muaf tutulması hususu, 
ihtilafı çözümleyen ve buna göre harca hükmeden Adliye Mahkemesinin 
görevleri içinde bulunduğundan, Adliye Mahkemesince bu konuda eksik 
veya yanlış karar verildiği inancı var ise, bu işin temyiz yoluna 
başvurularak düzeltilmesi gerekmektedir. Yoksa, kesinleşmiş bir ilam 
hükmünün vergi dairesince ve onun uygulamasının dava konusu 
edildiği Vergi Mahkemesinde düzeltilmesine imkan 
bulunmamaktadır.” 

  

1.1.4 Uzlaşma Konusu Olan Tarhiyatta Vergi Hatası 

Bilindiği üzere uzlaşma35; ikmalen, re’sen ve idarece tarhedilen vergilerle 

bunların cezalarının ödenecek miktarı konusunda vergi idaresinin, mükellef 
                                                           
34 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=14267 (11.11.2009) 
35 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun, 23.10.1986 gün ve E:1986/2, K:1986/2 

sayılı kararında, vergi hukukunda uzlaşma; vergi idaresi ile mükellefler ya da 
adlarına ceza kesilenler arasında, vergi kanunlarının uygulanması nedeniyle doğan 
uyuşmazlıkların, tarafların karşılıklı görüşmeleri yolu ile, daha başlangıçta, ödenecek 
olan vergi ve ceza miktarı üzerinde mutabakat sağlanarak, ortadan kaldırılması, 
yargısal yol ve usullerin uygulanmasına gerek kalmaksızın çözüme kavuşturulması, 
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veya ceza muhatabıyla anlaşmasıdır (Kızılot-Kızılot 2009 : 119). Uzlaşma yolu, 

mükellefe vergi ve ceza hakkında vergi idaresi ile görüşerek, verginin ve 

cezanın düşürülmesi imkanı verir (Bilici 2009a : 115).  

Tarhiyat yapıldıktan sonra uzlaşma yapılması mümkün olduğu gibi tarhiyat 

yapılmadan önce de uzlaşma yapılması mümkündür. Tarhiyat öncesi ve sonrası 

uzlaşmaya ilişkin yasal düzenlemeler; VUK’un ek 1 ila ek 12.  maddelerinde 

düzenlenmiştir. Ek 1. maddede olayda vergi hatası bulunduğu durumlarda da 

uzlaşma talep edilebileceği belirtilmiş, 6. ve 11. maddelerde ise, uzlaşma 

tutanaklarının kesin olduğu kurala bağlanmıştır. Belirtilen maddelere göre; 

mükellef veya adına ceza kesilen üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen 

hususlar hakkında dava açamayacak ve hiçbir merciye şikayette 

bulunamayacaktır. Aynı şekilde  uzlaşma talebinden önce dava açmışsa dava, 

uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince 

incelenemeyecek ve herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu 

karar hükümsüz sayılacaktır. 

Bu durumda, yapılmış bir uzlaşmada hata bulunması halinde bu hatanın 

düzeltilmesi mümkün müdür? Aslında gerek tarhiyat öncesinde gerekse tarhiyat 

sonrasında yapılan uzlaşmalarda hatalar bulunması ve bu hataların uzlaşma 

toplantısında veya öncesinde fark edilmemesi sık karşılaşılan bir olay değildir. 

Çünkü uzlaşma müessesesinin işleyiş prosedürü gereği hatalar  uzlaşma öncesi 

herhangi bir aşamada tespit edilebilir. Ancak az da olsa hata bulunması ve bu 

hatanın fark edilmemesi mümkündür (Ateşli 2000 : 173-179).  

Örneğin tarhiyat öncesi uzlaşmada; inceleme raporunda vergilendirme veya 

hesap hatalarından biri yapılabilir veya raporda hata yapılmamasına rağmen, 

raporda önerilen tarhiyata ilişkin bilgiler, tutanağa yanlış geçirilebilir.  Tarhiyat 

sonrası uzlaşmada ise; tarhiyatın dayanağı belgelerde hata yapılmış olabilir. 

Yani tarhiyatın özünde bir kısım hatalar bulunabildiği gibi, uzlaşmanın bizatihi 

kendisinde de maddi hatalar yapılabilir. Tüm bu durumlarda; hatanın uzlaşma 

                                                                                                                                                                          
olarak tanımlanmıştır. Söz konusu karar 06.01.1987 gün ve 1933 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 
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görüşmelerinde dikkatten kaçarak uzlaşmanın bitmesinden sonra zaman aşımı 

süresi içinde ortaya çıkabilmesi mümkündür. 

Bu nedenlerle, her ne kadar uzlaşma kurumunun etkinliği bakımından üzerinde 

uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaması ve hiçbir merciye şikayette 

bulunulamaması gerekli olmakla birlikte, uzlaşma konusu yapılan vergi veya 

cezada hata bulunması halinde, düzeltme yolunun tümüyle kapalı veya sınırsız 

olarak açık olduğunu söylemek mümkün değildir. Nasıl ki VUK’un 125. maddesi 

uyarınca yargı sürecinden geçmiş muamelelerde hata bulunması halinde, süreç 

kesinleşmiş dahi olsa, hata hakkında karar verilmemek şartıyla, hatanın 

düzeltilmesi mümkün ise; uzlaşma konusu yapılan işlemlerle ilgili hata 

bulunmasında da, tutanakta hataya değinilmemiş olması şartıyla, hatanın 

düzeltilmesi mümkündür (Oktar 2001 : 50-52). 

Vergi idaresi ise uzun süre uzlaşma tutanaklarında hata yapılması halinde, 

düzeltme yapılmasının mümkün olmadığı şeklinde görüş bildirmiş ve 

uygulamasını böyle sürdürmüştür. Ancak vergi idaresi bu görüşünü daha  sonra 

“hata üzerinden vergi alınmaması” prensibine dayandırarak bir bakan onayıyla 

değiştirmiştir (Özyer 2008 : 238) 36.  

Bu görüş değişikliğinden sora vergi idaresi; vergi mevzuuna girmeyen 

konularda, vergiden muaf olanlara yapılmış olan tarhiyatlarda ve aynı 

vergilendirme dönemi için yapılan mükerrer tarhiyatlarda; hatalı durumun 

uzlaşma görüşmeleri sırasında dikkate alınmamış olması şartıyla, düzeltme 

hükümleri çerçevesinde düzeltilmesini benimsemiş ve hata bulunan uzlaşma 

tutanaklarının düzeltilmesi gerektiği, şeklinde pek çok görüş bildirmiştir (Özyer 

2008 : 238). 

Örneğin Maliye Bakanlığınca verilen bir görüşte şöyle denilmiştir: 37  

 “Vergi sistemimizde ‘hata üzerinden vergi alınmaması’ esası 
benimsendiğinden, vergi hatası kapsamında yer alan tarhiyatların 

                                                           
36 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 18.5.1994 tarih ve GEL.0.04/475 -

4932 sayılı makam onayı 
 37 Maliye Bakanlığının 20.4.2005 tarih ve B.07.0GEL.40/4001-115/117574 sayılı 

özelgesi (Kızılot-Kızılot 2009 : 120). 
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uzlaşmaya konu edilmiş ve üzerinde uzlaşılmış olması ve bu hatalı 
durumun uzlaşma sırasında dikkate alınmamış olması halinde, bu 
hataların düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesi 
mümkündür”  

 

Benzer şekilde, vergi idaresi, çok hisseli bir arazinin bir hissesinin satışı ile ilgili 

olarak ikmalen tarhedilen ve uzlaşılan tapu harcı konusunda, vergi ve cezanın 

satılan hisse sahibi için değil arazinin tamamının sahipleri adına tarhedildiği ve 

bu şekilde uzlaşıldığının tespit edilmesi üzerine; tarhiyat yapılmaması gereken 

kişiler adına yapılan tarhiyatların kaldırılması gerektiği biçiminde görüş 

bildirmiştir (Özyer 2008 : 239) 38. 

Nitekim Danıştay da uzlaşmaya varılmış olmasının düzeltmeye engel 

olmayacağı görüşündedir. Danıştay Üçüncü Dairesinin, 4.4.2006 gün 

E:2005/2364, K:2006/942 sayılı kararında şöyle denilmiştir39: 

“Yargı yerince daha önce hakkında verilmiş bir karar bulunmayan düzeltme 
hükümlerine göre giderilmesinin şartları mevcut olup uzlaşmaya varılmış 
olmasının düzeltme ile ilgili hükümlerin uygulanmasını engellemez.” 

Bununla birlikte; vergi idaresi, üzerinde uzlaşılan hatalı tarhiyatların tamamını 

düzeltme kapsamında değerlendirmemektedir. Söz konusu makam onayında 

belirtilen hatalar dışında kalan hatalar dikkate alınmamaktadır (Özyer 2008 : 

238- 239). Bir başka ifade ile vergi idaresi ancak; mükellefiyette ve mevzuda 

hata ile verginin mükerrer olması hallerinde (uzlaşmaya rağmen), düzeltme 

taleplerini dikkate almaktadır. Matrah ve miktar hataları, mükellefin şahsında 

hata ile vergilendirme ve muafiyet dönemlerinde yapılan hatalarla ilgili düzeltme 

talepleri dikkate alınmamaktadır. 

Matrahta hata ve vergi miktarında hatanın, uzlaşılan vergiler için düzeltme 

yapılabilecek hatalar arasında sayılmamasının amacı; uzlaşma tutanaklarında 

yeniden ihtilaf yaratılmaması olsa bile, vergilendirme ve muafiyet dönemlerinde 

                                                           
38 Maliye Bakanlığının Burdur Valiliğine gönderdiği 10.10.1995 tarih ve 56346 sayılı 

yazısı. 
39 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.11.2009) 
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yapılan hata ile mükellefin şahsında yapılan hatanın, bu kapsamda 

değerlendirilmemesini anlamak  zordur (Özyer 2008 : 239). 

Öte yandan,  uzlaşma tutanaklarının kesin olduğu kuralı karşısında, uzlaşılan 

vergi ve ceza üzerinde, uzlaşma komisyonu dışında tasarrufta bulunulmaması, 

uzlaşmanın yeniden yapılması yoluna gidilmesi gerekir (Özbalcı 2006 : 413). 

Aksi takdirde uzlaşma komisyonunu dışında bir tasarruf, uzlaşma müessesesini 

zedeleyecektir (Ateşli 2000 : 173-179). Uzlaşmanın dayanağının bir inceleme 

raporu olması ve hatanın da bu raporda bulunması durumunda ise incelemenin 

yenilenmesi gerekmektedir. 

 

1.1.5 Genel Düzenleyici İşlemlerde Hata Bulunması 

Bir vergilendirme işleminin vergi hatası türünden bir sakatlık taşıması için 

işlemin kesin ve yürütülebilir bireysel işlem niteliğinde olması gerekir (Öncel - 

Kumrulu - Çağan 2006 : 175). Genel düzenleyici işlemlerde örneğin genel 

tebliğde hata bulunduğundan bahisle düzeltme ve şikayet yoluna başvurulamaz. 

Genel düzenleyici işlemlerde hata bulunması halinde bu işlemlerin iptali için 

süresinde dava açılmalıdır. 

 

1.1.6 Genel Düzenleyici İşlemlerin İptal Edilmesi Halinde Ortaya Çıkan 
Yeni Durumun Vergi Hatası Kapsamında Değerlendirilip 
Değerlendirilemeyeceği 

Bilindiği üzere yasalar, Anayasa Mahkemesi’nin, tüzükler ve Bakanlar Kurulu 

kararları ise Danıştay’ın yargısal denetimine tabidirler. Yapılacak böyle bir 

denetim sonucu, bir verginin veya vergi benzeri mali yükümlülüğün dayanağının 

yargı yerince iptal edilmesi halinde, ortaya çıkan yeni durumun, ilgililere vergi 
hatası kapsamında başvuru hakkı tanıyıp tanımayacağının ortaya konulması 

gerekir.  
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Bu kapsamda öncelikle belirtmek gerekir ki; Anayasa Mahkemesinin verdiği 

iptal kararları, bu karardan önce kesinleşmiş vergi ve cezaların düzeltilmesini 

gerektiren bir neden olarak VUK’ta düzenlenmiş değildir. Anayasa 

Mahkemesinin iptal kararlarının yürürlüğü ise Anayasada düzenlenmiş olup, 

153. maddesinin beşinci fıkrasında, iptal kararlarının geriye yürümeyeceği 

açıkça kurallaştırılmıştır. Bu kuralın, iptal edilen kurala dayanarak kurulmuş ve 

kesinleşmiş hukuksal durumların, iptal kararından etkilenmesini önlemek 

amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Aynı şekilde içtihatları birleştirme kararları 

da geriye yürümezler.40  

Bir verginin veya vergi benzeri mali yükümlülüğün dayanağının yargı yerince 

iptal edilmesi halinde, ortaya çıkan yeni durumun, ilgililere vergi hatası 
kapsamında başvuru hakkı tanıyıp tanımayacağı, Danıştay İçtihatları 

Birleştirme Kurulunun bir kararına konu olmuştur. Şöyle ki; 01.01.1986 

tarihinden önceki dönemlere ilişkin gecikme faizi ödenmeyeceğine dair bulunan 

03.07.1989 günlü E:1988/5, K:1989/3 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme 

Kurulu kararına dayanılarak 01.01.1986’dan önceki dönemler için ödenen 

gecikme faizinin vergi hatası kapsamında geri verilip verilemeyeceğiyle ilgili  

Danıştay’ın çeşitli kararlarında görüş ayrılığı oluşmuştur. Bazı kararlarda 

içtihatları birleştirme kararının, gecikme faizi alınmasının hukuka aykırı 
olduğunu belirlediği ve bu nedenle, ödenmiş olan gecikme faizinin vergi 
hatalarının düzeltilmesi kapsamında geri istenebileceği görüşü 

benimsenmiş iken bazı kararlarda ise söz konusu durumun açık hata 
kapsamına girmediğinden bahisle bu yolun işletilemeyeceği görüşü hakim 

olmuştur. Bu görüş ayrılığının giderilmesi için verilen 10.06.1993 gün ve 

E:1992/1, K:1993/2 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında özetle 

şöyle denmiştir41: 

“Vergilendirme işlemlerinde her zaman bazı hatalar yapılabilir. Fakat 
her hata VUK'un 117. ve 118. maddelerinde sayılan hatalar 
kapsamında değildir. Bu kapsamda olmayan hatalar ise düzeltme ve 
şikayet yoluyla düzeltilemez.  Danıştay İçtihatları Birleştirme 

                                                           
40 09.05.1970 gün ve E:1965/3, K:1970/23 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 

kararı 
41 01.12.1993 gün ve 21775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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Kurulunun 01.01.1986 tarihinden önceki dönemler için gecikme faizi 
uygulanmayacağına ilişkin kararı, daha önce uygulanmış olan gecikme 
faizlerinin vergi hatası  kapsamında görülmesine haklı bir neden 
sayılamaz. ....İdare, içtihadı birleştirme kararından önce bu karara 
aykırı olarak tesis ettiği bir idari işlemi geri alarak düzeltmesi için 
zorlanamayacağı gibi, yine yargı yerlerince bu kararlara aykırı 
olarak verilmiş ve kesinleşmiş olan kararlar hakkında sonradan 
verilmiş olan içtihadı birleştirme kararına dayanılarak 
yargılanmanın yenilenmesi istenemez. ...içtihadı birleştirme 
kararlarının geriye yürümezliği hukukun temel ilkelerinden biri 
olarak kabil edilmiş bulunmaktadır. Sonuç: Danıştay  İçtihatları 
Birleştirme Kurulunun  03.07.1989 günlü E:1988/5, K:1989/3 sayılı 
kararına aykırı olarak, 01.01.2986 tarihinden önceki dönemler için, 
bu karar verilmeden, vergi dairelerince uygulanmış ve yükümlülerce 
ödenmiş olan “gecikme faizi” olayda VUK'un 118. maddesi 
kapsamında “vergi hatası” bulunduğu gerekçesiyle “düzeltme ve 
şikayet yoluyla geri verilemez.” 

 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun bu kararından sonra da Vergi Dava 

Daireleri Kurulunun,  bu  karara da vurgu yaparak, yatırım indiriminden kesilen 

stopajla ilgili verdiği 11.7.2007 gün  ve E:2007/21, K:2007/245 sayılı kararda da 

düzenleyici işlemin iptalinin vergi hatası kapsamında başvuruya imkan 

tanımadığı kabul edilmiştir. Karar kısaca şu şekildedir42: 

“1999 yılı yatırım indirimi tutarı üzerinden yapılan vergi tevkifatına 
ilişkin olarak ihtirazi kayıt konmaksızın verilen muhtasar 
beyannameye göre tahakkuk ettirilen ve ödenen gelir (stopaj) 
vergisi ile fon payının kaldırılması istemiyle Maliye Bakanlığına 
yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali 
istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi ısrar kararı 
temyiz edilmiştir. ... yatırım indiriminin vergi tevkifatına tabi olup 
olmadığına ilişkin olarak yaratılan ihtilaflar sonucunda, Danıştay Vergi 
Dava Daireleri Kurulu, Danıştay Üçüncü Dairesi ve Danıştay Dördüncü 
Dairesince verilen kararlar arasında aykırılıklar oluşmuştur. Belirtilen 
hukuki ihtilafların ortaya çıkmasına neden olan düzenleme Danıştay 
Dördüncü Dairesince verilen 3.5.2000 günlü ve E:1999/5648, 
K:2000/1914 sayılı kararla iptal edilmiş ve yukarıda belirtilen dairelerin 
kararları arasında çıkan içtihat ayrılığı Danıştay İçtihatları Birleştirme 
Kurulunun 19.7.2002 günlü ve E:2002/3, K:2002/3 sayılı kararıyla; 
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında, yatırım indiriminin 
uyuşmazlık döneminde "vergi tevkifatına" tabi olduğuna dair bir 
hükmün bulunmaması, yatırım indirimi ve istisna müesseselerinin 
farklı vergi sistemlerini ifade etmesi ve Anayasanın 73. maddesiyle 
verilen yetkinin sadece tevkifat oranlarını belirleme yetkisi olması 
karşısında, Bakanlar Kurulunca, 99/13230 sayılı karar ile 1999 yılı 

                                                           
42 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (30.12.2009) 
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hesap döneminde yatırım indiriminin vergi tevkifatına tabi tutulması 
yolunda düzenleme yapılmasının hukuken mümkün olmadığı 
yönünde birleştirilerek giderilmiştir. Ancak, Danıştay İçtihatları 
Birleştirme Kurulunun bir başka konudaki aykırı kararlar üzerine 
verdiği vergi hatası ile ilgili 10.6.1993 gün E:1992/1, K:1993/2 sayılı 
kararında belirtildiği üzere, içtihadın birleştirilmesi kararlarının genel, 
objektif nitelikteki düzenleyici bir kuralın anlam ve kapsamının 
belirlenmesine ve onun yorumlanmasına ilişkin olması ve 
konusunu oluşturan hukuk kuralının yürürlükte kaldığı sürece 
geçerliliğini koruması dikkate alındığında, işlemin tesis edildiği 
tarihte yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak 
tesis edilen, ihtirazi kayıt konulmaksızın ve hukuki ihtilaf 
yaratılmaksızın tahakkuk edip ödenen verginin, İçtihatları 
Birleştirme Kurulu Kararından söz edilerek vergi hatası kapsamına 
görülmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu durumda, verilen 
aykırı kararlar göz önünde tutulduğunda, yatırım indirimi nedeniyle 
yapılan gelir (stopaj) vergisi tahakkukunun VUK'un 116 ve müteakip 
maddelerinde belirtilen açık vergi hatası kapsamında kabulü 
mümkün olmadığından, davacının isteminin idarece reddinde bir 
isabetsizlik yoktur.” 

 

Gerek Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararı gerekse söz konusu 
karara da vurgu yapan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun bu kararı 
aslında konuyu iyice açıklamaktadır. Bununla birlikte iki ayrı Danıştay kararı 

da burada ayrıca verilmektedir. Birincisi; Anayasa Mahkemesi’nin ek taşıt alım 

vergisinin dayanağını iptal etmesi üzerine, önceden ödenen verginin iadesiyle 

ilgili olarak çıkan bir ihtilafta  Danıştay Yedinci Dairesinin  12.2.2001 gün ve 

E:2000/1580, K:2001/378 sayılı kararı olup özetle şu şekildedir43: 

“Temyiz başvurusu; davacı tarafından satın alınan binek otomobile 
ilişkin olarak tahsil edilen ek taşıt alım vergisinin iadesi istemine ilişkin 
şikayet başvurusunun reddine dair Maliye Bakanlığı işleminin iptali 
yolundaki mahkeme kararının bozulması istemine ilişkin olup; dosyanın 
incelenmesinden, davacı tarafından şikayet başvurusunun sebebi 
olarak, ek taşıt alım vergisinin dayanağını oluşturan düzenlemenin 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmasının gösterildiği 
anlaşılmıştır. ...  İdareden düzeltilmesini isteme hakkı doğuran vergi 
hataları, kendisinden düzeltme isteminde bulunulan idari makamın veya 
uyuşmazlık halinde yargı yerinin anılan Kanunun 3. maddesinde 
öngörülen yorum tekniklerine başvurmadan, ilk bakışta anlayabileceği 
açıklıktaki vergilendirme yanlışlıklarıdır. Olayda; düzeltilmesi istenilen 
hata, 31.3.1998 tarihinde sona eren ek taşıt alım vergisi uygulamasının 
31.12.1998 tarihine kadar uzatılmasını öngören 1998 Mali Yılı Bütçe 
Kanununun 70. maddesinin iptaline dair Anayasa Mahkemesi 

                                                           
43 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.11.2009) 
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kararının, süresinde dava açmayan mükellefler hakkında da 
uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesine bağlı bulunmaktadır. 
Bu belirleme, hukuksal yorum ile sağlanabilecek nitelikte 
olduğundan; davada ileri sürülen hata, açıklanan yasal hükümlerin 
aradığı anlamda vergi hatası değildir. ” 

 

Diğer karar ise; bir belediyenin ulaşım alt yapısıyla ilgili yönetmeliğinin 

mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine, bu yönetmeliğe dayanılarak önceden 

tahsil edilen payların vergi hatası kapsamında iadesine ilişkin açılan davada, 

Danıştay Dokuzuncu Dairesince verilen 16.11.2006 gün ve E: 2006/4712, 

K:2006/4601 sayılı karardır:44  

“... Ulaşım alt yapısından yararlanma payının dayanağı yönetmelik 
maddesinin iptalinin, tahsil edilmiş payların iadesi istemi ile düzeltme 
ve şikayet konusu oluşturabilecek açık bir vergilendirme hatası olarak 
değerlendirilemez” 

 

Sonuç olarak; bir verginin veya vergi benzeri mali yükümlülüğün 
dayanağının yargı yerince iptal edilmesi halinde ortaya çıkan yeni 
durumun ilgililere vergi hatası kapsamında başvuru hakkı tanımayacağını 
söylemek mümkündür. 

 

1.1.7 Katma Değer Vergisinde Düzeltme 

Katma değer vergisi, genel tüketim vergilerinin en gelişmiş şekli olup, 

ekonomideki üretim zincirinin tüm aşamalarını vergilendirmektedir. Bu vergi ile; 

alınan mallara ödenen bedelle bu malların satış fiyatı arasındaki farkı, bir başka 

ifadeyle; çıktı fiyatlarıyla girdi maliyetleri arasındaki farkı oluşturan;  katma 

değer  vergilendirilmektedir (Bilici 2009a : 237).  

Katma değer vergisi uygulamasında üreticiler ve satıcılar ödedikleri vergilerin 

tamamını tüketiciye yansıtmaktadırlar. Kanuni mükellef adını alan bu kişiler 

                                                           
44 Danıştay Dergisi Sayı: 114, Sayfa: 179, www.danistay.gov.tr (11.11.2009) 
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alışlarında ödedikleri vergiyi satışlarında topladıkları vergilerle telafi etmekte; 

fazla vergiyi vergi dairesine yatırmaktadırlar ( Bilici 2009a : 238). 

Bu süreç içerisinde yapılabilecek bazı hatalarla ilgili olarak Katma Değer Vergisi 

Kanununda (KDVK) özel düzenleme bulunmaktadır. Kanunun 8. maddesinin 2 

numaralı fıkrasında; vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma 

değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı 

halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenlerin, bu 

vergiyi ödemekle mükellef oldukları, bu hususun kanuna göre borçlu oldukları 

vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerli 

olduğu, bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergilerin, Maliye Bakanlığının 

belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği, kuralına yer 

verilmiştir.  Maliye Bakanlığı da 2345 ve 9146 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi 

Genel Tebliğlerinde yetkisini kullanarak düzenlemeler yapmıştır.  

Tebliğlerle yapılan bu düzenlemelere göre; ödenen verginin yansıtıldığı 

müşterinin, indirim hakkı sahibi olup olmamasına göre farklı prosedür 

uygulanmaktadır. Öncelikle, katma değer vergisinin yansıtılabilir bir vergi olması 

nedeniyle, kanun koyucu, müşterilerinden fazla veya yersiz vergi tahsil eden 

mükelleflerin,  bu vergileri vergi dairesine ödemeleri şartını getirmiştir. Ardından, 

müşterinin indirim hakkı yoksa; yersiz veya fazla olarak uygulanan vergilerin 

iadesi için bu vergilere muhatap olanlar ile mükellefin birlikte vergi dairesine 

başvurmaları gerekmektedir. Yersiz veya fazla uygulanan vergilere, muhatap 

olanların indirim hakkına sahip olmadıklarının tespiti halinde bu vergiler VUK 

hükümleri uyarınca bunlara verilmek üzere mükellefe iade edilmektedir. 

Müşterinin indirim hakkına sahip bulunması durumunda ise; öncelikle satışı 

yapan mükellef, tahsil ettiği bu vergiyi, vergi dairesine beyan edip öderken; 

indirim hakkı bulunan alıcı da bu vergiyi kendi hasılat katma değer vergisinden 

indirmek suretiyle düzeltir. Dolayısıyla defter ve belgeler ile beyannamelerde 

herhangi bir düzeltme yapılmaz. Hata yapılan dönemde alıcı, indirimle 

gideremediği vergiyi, genel tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre iade alabilir.  
                                                           
45 18.7.1986 gün ve 19168 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
46 28.02.2004 gün ve 25387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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Katma değer vergisinin indirim hakkına sahip olmayan kişiler, yersiz veya fazla 

uygulanan vergilere muhatap olduklarını düşündükleri  takdirde ilgili mükellefle 

birlikte vergi dairesine başvurabilirler. Bu başvurunun sonucunda istemin 

reddedilmesi halinde, işlemleri yargı denetimine tabi olan, idarenin  ret işleminin 

de dava edilebileceği açıktır. Ancak ilgili mükellefin,  yersiz veya fazla vergi 

uyguladığını düşünen, nihai tüketici ile birlikte hareket etmekten kaçınması 

mümkün olduğundan, nihai tüketiciye, haksız alındığı düşünülen verginin iadesi 

için  tek başına idareye başvurabilme ve sonucunda yargıya gidebilme hakkının 

tanınması gerekmektedir.  

Bununla birlikte burada anlatılan KDVK’nın 8. maddesinde yer verilen özel 

düzeltme müessesesinin vergi hatalarının düzeltilmesi müessesesinden ayrı 

olduğu şeklinde görüşler de vardır47.  

Kanunda belirtilmemiş olmakla birlikte, hatanın verginin beyan süresinden önce 

ortaya çıkarılması halinde, faturanın iade edilerek yeni bir fatura düzenlenmesi 

şeklinde hatanın düzeltilmesi mümkündür (Özyer 2008 : 241). 

Öte yandan, bilindiği üzere katma değer vergisinde genel vergi oranı %10’dur 

(KDVK m. 28). Bakanlar Kuruluna vergi oranını değiştirme yetkisi verilmiştir. 

Vergi oranı Bakanlar Kurulunca indirilen teslim ve hizmetler nedeniyle, tahsil 

edilen verginin, ödenen vergiden düşük olması durumunda, belli şartlarda, 

indirilemeyen verginin iadesi imkanı vardır (KDVK m. 29). Bu şekilde indirimli 

orana tabi işlemler nedeniyle indirilemeyen katma değer vergisinin iadesi 

istemiyle yapılan başvurunun ise; vergi hatası kapsamında incelenmesi 

mümkündür. Danıştay Dördüncü Dairesi de 22.6.2006 günlü ve E:2006/54, 

K:2006/1387 sayılı kararında; İndirimli orana tabi işlemleri nedeniyle 

indirilemeyen katma değer vergisinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet 

başvurusunun, vergi hatası kapsamında incelenmesi gerektiğine karar 

vermiştir48.  

                                                           
 47Bu yöndeki Danıştay kararlarına, bu bölümdeki “1.1.1 Düzeltme Talebinde 

Bulunabilecekler” başlığı altında yer verilmiştir 
 48Danıştay Dergisi 118. sayı, sayfa 148, www.danistay.gov.tr (11.11.2009) (Daire karar 

düzeltme istemini reddetmiştir.) 
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Burada vergi hatalarında düzeltmenin kapsamı konusunun incelenmesi 

tamamlanmış olmaktadır. İzleyen başlıklarda re’sen ve talep üzerine düzeltme 

ile düzeltme talebinin incelenmesi konuları değerlendirilmektedir. 

 

1.2 RE’SEN DÜZELTME VE DÜZELTME YETKİSİ 

İdarenin üzerine tereddüt etmediği mutlak ve açık konular re’sen düzeltilir (VUK 

m. 121) Re’sen düzeltme; vergi hatasının, herhangi bir başvuru olmaksızın, 

vergi dairesince kendiliğinden düzeltilmesidir. Re’sen düzeltmede, vergi 

hatasının tereddüte meydan bırakmayacak şekilde açık ve mutlak olması 

gereklidir (Candan 2006a : 229). Üzerinde tereddüt edilmeyen konular 

ifadesiyle; mükellefe haber verilmeyen veya mükelleften herhangi bir açıklama 

getirmesine ihtiyaç duyulmayan hatalar kastedilmektedir (Özyer 2008 : 231). 

Re’sen düzeltme vergi dairesinin kendi iç denetim mekanizmaları ile ortaya 

çıkar (Öncel – Kumrulu - Çağan 2006 : 182). 

Mükellef aleyhine sonuç doğuran vergi hatalarının re’sen düzeltilmesi, hukuk 

devletinin bir gereği olan, kanuna uygun idare ilkesinin de gereğidir (Melikoğlu 

2007 : 86). 

Vergi hatalarının düzeltilmesi konusu, her ne kadar VUK’un “vergi alacağının 

kalkması” başlıklı bölümünde düzenlenmişse de, vergi hatasının tanımında; 

‘haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması’ denildiğinden, 

re’sen düzeltme ile, idarenin hata sonucu istemediği veya almadığı vergiyi 

düzeltme sonucu almasına da imkan tanınmaktadır.  

Dolayısıyla hatalı vergi, mükellefin aleyhine düzeltilebilir (Karakoç 2007 : 73). 

Sorumlu tarafından hazine aleyhine hata yapıldığında ise; re’sen düzeltmenin 

muhatabı sorumlunun kendisidir (Özbalcı 2006 : 406).  

Mükellef aleyhine yapılmış düzeltme işleminde, ilave verginin düzeltme fişi ve 

eki ihbarname ile mükellefe tebliği zorunludur. Düzeltme konusu tarhiyatın daha 

önce tahakkuk fişi veya ihbarname ile yapılmış olması, sonucu değiştirmez (GİB 
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2008a : 10). Danıştay da aleyhine düzeltme yapılan mükellefe, düzeltme fişleri 

ve ihbarname tebliğ edilmeden doğrudan ödeme emri düzenlenerek tebliğ 

edilmiş olmasının, düzeltme fişi ile salınan vergiye karsı dava açma hakkının 

ortadan kaldırılması sonucunu doğuracağından,  doğrudan ödeme emri 

düzenlenmesini yasaya aykırı bulmuştur49. 

Öte yandan mükellef aleyhine düzeltme yoluyla tarhiyat yapılabilmesi için de 

hatanın, ‘açık vergi hatası’ kapsamında olması gerekmektedir. Yani mükellef 

için geçerli olan açık hata şartı vergi dairesi için de geçerlidir. Buna göre idare, 

açık hata yapmadıkça düzeltme yoluyla tarh yapamaz.  

Nitekim bir Danıştay kararında şöyle denmiştir50: 

“Düzeltme fişine istinaden tarhiyat yapılabilmesi için ortada açık ve 
mutlak bir vergi hatası bulunması gerekmektedir. Oysa, olayda bir vergi 
hatası mevcut olmayıp, tarhiyat, davacı kurumun bir kısım gider 
faturalarının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla yapılmıştır. Bu 
durumda olayda vergi inceleme raporuna veya takdir komisyonu 
kararına dayanılarak usulüne uygun yapılmış bir tarhiyatın mevcut 
olmaması nedeniyle, düzeltme fişi ile yapılan tarhiyatta ... hukuka 
uyarlık yoktur.” 

Karardan anlaşılacağı üzere; açık hata olmadıkça, idarece vergi inceleme 

raporu veya takdir komisyonu kararı olmadan, düzeltme fişine dayanılarak 

tarhiyatta bulunulamaz.  

Bununla birlikte hatanın açık olması halinde re’sen düzeltme yapılabilir. Örneğin 

Danıştay Yedinci Dairesinin 15.04.1993 gün ve E: 1989/1504, K:1993/1463 

sayılı kararında şöyle denmiştir51: 

“Katma değer vergisi beyannamesinde yürürlükte bulunan vergi oranı 
yerine, önceki oranın yazılması açık bir vergi hatası niteliğinde olup, 
idarece VUK’un 121. maddesi uyarınca re’sen  düzeltilebilir.” 

 

                                                           
49 Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 19.10.2004 gün ve E:2002/1855, K:2004/5076 sayılı 

kararı http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (15.12.2009) 
50 Danıştay Dördüncü Dairesinin 15.12.1995 gün ve E:1995/2362, K:1995/5615 sayılı 

kararı http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (15.12.2009) 
51 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (01.01.2010) 
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Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin ise düzeltmeye karşı vergi 

mahkemesinde dava açma hakları mahfuzdur (VUK m. 121).  Böylece yapılan 

bir hata sonucu eksik vergi istenmiş veya alınmış ise, bu verginin tekrar 

istenmesine ve alınmasına dönük düzeltme, aleyhine düzeltme yapılan 

kimseye, yeni bir dava açma hakkı vermektedir.  

Açılacak davada ortada re’sen düzeltmeye konu olabilecek nitelikte açık ve 

mutlak vergi hatası olmadığı, örneğin; idarece vergi hatası olarak nitelendirilen 

hususun, re’sen vergi tarhına neden olabileceği, bu takdirde ise öncelikle 

yasanın bu işlem için öngördüğü takdir ya da vergilendirme yönteminin 

uygulanması gerekeceği, vergi hatası olarak ileri sürülen hususun gerçek 

olmadığı, gibi vergi hatasına ve uygulanan yönteme yönelik iddialar ileri 

sürülebilir (Candan 2006a : 245-246).  

Öte yandan; vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar 

verir. Vergi dairesinin görev ve yetkilerini haiz olarak faaliyete geçen vergi 

dairesi başkanlıklarında ise düzeltme yetkisi vergi dairesi başkanına ait olup, 

başkan bu yetkisini ilgili grup müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir (VUK 

m. 120). Vergi dairesi bulunmayan yerlerde mal müdürleri düzeltme yetkisine 

sahiptirler. Vergi hatalarının düzeltilmesinde hatanın tutarı yönünden herhangi 

bir sınırlama bulunmamaktadır. Buna göre, vergi dairesi müdürü hatanın 

miktarına bakmaksızın düzeltilmesine karar verebilecektir.  

Ayrıca re’sen düzeltme mükellef lehine de yapılabilir. Bu durumda fazla vergi, 

düzeltme fişine dayanılarak terkin edilir. Vergi  tahsil edilmiş ise mükellefe iade 

edilir. Mükellef lehine düzeltme konusu, bu bölümde “1.3.4 Düzeltme Talebinin 

İncelenmesi, Talebin Kabulü Veya Reddi” başlığı altında daha ayrıntılı 

incelenmiştir. 
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1.3 TALEP ÜZERİNE  DÜZELTME 

1.3.1 Düzeltme Talebinde Bulunabilecekler 

Vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesi için mükellefler vergi dairesine 

başvurabilirler (VUK m. 122). Bu başvuru idari denetim türlerinden istitaf (aynı 

makama başvuru) yoluna karşılık gelmektedir (Öncel - Kumrulu - Çağan 2006 : 

182). VUK'un 8. maddesinde; bu kanunun müteakip maddelerinde geçen 

"mükellef" tabirinin vergi sorumlularını da kapsadığı belirtildiğinden, vergi 

sorumluları da düzeltme başvurusunda bulunabilirler. 

Danıştay da mükellef kavramını geniş yorumlamakta ve vergi sorumlularının da 

düzeltme isteyebileceklerini kabul etmektedir (Candan 2006a : 232). Bu noktada 

vergi hatalarının düzeltilmesi çerçevesinde vergi sorumlusunun vergi idaresi 

karşısındaki konumunun her zaman aynı olmadığına da işaret etmek gerekir 

(Akkaya 1997 : 185-208). Vergi sorumlusunun düzeltme talep edebilmesi için 

kendi mal varlığında azalma olması gerekir. Aksi takdirde, hatanın sonucu asıl 

mükellefe yansımış ise düzeltme talep hakkı asıl mükellefe düşer.  

Vergi sorumlusunun düzeltme talebinde bulunup bulunamayacağı hususunda   

problem, düzeltme talebinde bulunma ile talebin kabulü halinde yapılacak red 

ve iade konularından kaynaklanmaktadır. Hatalı işlemin düzeltilmesi ile iadenin 

kime yapılacağı ise birbirinden bağımsız problemlerdir. Sorumlu düzeltme 

talebinde bulunur ve talebi kabul edilirse iadenin hak sahibine yapılması gerekir 

(Akkaya 1997:185-208). 

Ceza muhatapları ise; kanunun 375. maddesinde, vergi cezalarında yapılan 

hataların, bu kanunda vergi hataları için belli edilen usul ve şartlara göre 

düzeltileceği belirtildiğinden, mükellef olsun olmasın düzeltme talep 

edebileceklerdir (Candan 2006b : 431). 

Bununla birlikte mükellef olmayan nihai yüklenicinin, haksız alındığını ileri 
sürdüğü verginin geri ödenmesi istemiyle düzeltme başvurusunda 
bulunup bulunamayacağı konusu ilave açıklamayı gerektirmektedir. 

Yansıyan vergilerde, vergi yansıma yoluyla nihai tüketicinin üzerinde kalır. 
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Mükellef veya vergi sorumlusu olmadığı için doğrudan yargı yerine gidemeyen 

nihai yüklenicinin haksız yere alındığını düşündüğü vergiyi alabilmek için 

düzeltme yoluna gidip gidemeyeceği tartışmalıdır. Danıştay Yedinci Dairesi, 

vergiye nihai olarak katlanmak zorunda kalan, yani vergi kendisine yansıtılan 

kişinin vergi yükünden kurtulabilmesi için yükümlü aleyhine adli yargıda rücu 

davası açması gerektiği görüşündedir (Candan 2006a : 232). 

Örneğin Hazineye ait taşınmazları satın almaları nedeniyle ödemiş oldukları 

katma değer vergisi ile damga vergisinin, yasal faiziyle birlikte iadesi  

konusunda yaptıkları düzeltme başvurularının reddine dair işlemlerin iptali 

istemiyle açılan davayı kabul ederek ret işlemini iptal eden mahkeme kararını 

temyizen inceleyen Danıştay Yedinci Dairesinin 30.1.2004 gün ve E:2002/2531, 

K:2004/206 sayılı kararında nihai yüklenicinin düzeltme yoluna gidemeyeceği 

belirtilerek mahkeme kararı bozulmuştur. Kararın gerekçesi kısaca şu 

şekildedir52:  

“... Katma Değer Vergisi Kanununun 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) 
bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların 
mükellef olduğu belirtilmiş olup; buna göre, dolaylı bir vergi türü olan 
katma değer vergisinin mükellefi, vergiye nihai olarak katlanmak 
durumunda kalan kişi ya da kişiler değil; onlara mal teslim eden 
veya hizmet ifasında bulunan kişilerdir. Böyle olunca; bu verginin 
hesaplanmasında ya da tahsilinde yapılacak bir hatanın 
düzeltilmesinin istenilmesi hakkı da, verginin mükellefi olan bu 
kişilere aittir. Vergiye nihai olarak katlanan kişinin, kendisinden 
haksız olarak alındığını ileri sürdüğü vergiyi, verginin mükellefine karşı 
adli yargıda açacağı dava sonucuna göre geri alması olanaklıdır.” 

 

Bununla birlikte  Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun bu konudaki  

görüşünün farklı olduğu görülmektedir: Yine  Hazineye ait taşınmazın satın 

alınmasıyla ilgili ödenen katma değer vergisinin iadesiyle ilgili bir uyuşmazlıkta;  

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 22.4.2005 gün ve E:2005/14, K:2005/82 

sayılı kararında nihai yüklenicinin düzeltme yoluna gidebileceğine hükmetmiştir. 

Karar  özetle şu şekildedir53: 

                                                           
52 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (01.09.2009)  
53 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (01.09.2009) 
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“VUK'un 122 ve müteakip maddelerinde; mükelleflerin, vergi 
muamelelerindeki hataların düzeltilmesi başvurusunda bulunabilecekleri 
kurala bağlanmış, 3065 sayılı KDVK’nın 8.  maddesinin 1. fıkrasının (a) 
bendinde ise; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanların 
verginin mükellefi olduğu belirtilmiş ise de, katma değer vergisinin 
yansımalı bir vergi türü olması ve yansıtılabilirlik özelliği nedeniyle 
vergi yükü, ihale yoluyla yapılan satış sonucunda taşınmazı satın 
alan davacının üzerinde kalmış olduğundan, ihale bedeli üzerinden 
ödemek zorunda kaldığı vergiye karşı açtığı davanın vergi 
mahkemesince incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır” 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu bu kararı oy çokluğuyla almıştır. Bu 

karara karşı yazılan muhalefet oyu tartışmaya açıklık getirmesi bakımından 

önem taşımaktadır ve aşağıya alınmıştır: 

“VUK'un 122 maddesinde, düzeltme talebinin mükelleflerce yapılabileceği 
hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 8. maddesinde, mükellef, vergi 
kanunlarına göre kendisine vergi yükü terettüp eden gerçek ve tüzel kişi 
olarak tanımlandıktan sonra, bu tanımın, verginin ödenmesi bakımından 
alacaklı vergi dairesine muhatap olarak gösterdiği vergi sorumlularına da, 
şamil olduğunu belirlemiştir. Bu yasal düzenlemelere göre; vergi 
hatalarının düzeltilmesini isteme hakkının, münhasıran vergi 
mükellefleri ile vergi sorumlularına ait olduğu, başkaca yorumu 
gerektirmeyecek derecede açıktır. Öte yandan; 3065 sayılı KDVK’nın 8. 
maddesinin 1. fıkrasında da, bu verginin mükellefinin, mal teslimi ve hizmet 
ifası hallerinde bu işleri yapanlar olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. 
Katma değer vergisinin sorumlusu ise, aynı Kanunun 9. maddesinde 
gösterilmiştir. Olayda; mal teslimi, davacı tarafından değil; davacıya, Milli 
Emlak Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Yani; katma değer vergisinin 
mükellefi adı geçen Müdürlüktür. Başka anlatımla; davacı, olayda katma 
değer vergisinin mükellefi sıfatını taşımamaktadır. Ayrıca, davacı, 
anılan verginin ödenmesinden ilgili vergi dairesine karşı sorumlu da 
değildir. Dolayısıyla, davacının, olayda, vergi sorumlusu sıfatı da 
yoktur. Yukarıda belirtildiği üzere; mükellef ve vergi sorumlusu terimlerinin 
vergiye nihai olarak katlananları da kapsayan bir anlamı, yasal olarak 
mevcut değildir. Bu açık hukuki durum karşısında; vergi hatalarının 
düzeltilmesini isteme hakkının, yargı yerince, vergiyi doğuran olaya 
mükellef veya vergi sorumlusu sıfatıyla taraf olmayan, nihai 
tüketicilere de tanınmasına, olanak yoktur. Aksine uygulama; yasal 
düzenleme alanına yargı yerinin müdahalesinden başka bir şey değildir. 
Bütün bu yasal düzenlemeler bir yana; ortada vergiye tabi bir olay 
olmamasına karşın fatura ve benzeri belgelerde gösterilerek tahsil edilen 
ve vergi dairesine ödenmesi gereken katma değer vergisinin ilgilisine 
iade yöntemi, yukarıda sözü edilen 3065 sayılı Kanunun 8. maddesinin 
2. fıkrasında, özel olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; söz 
konusu vergilerin iadesi, Maliye Bakanlığınca tespit olunacak usullere 
tabidir. Yersiz alınan katma değer vergisinin iadesi için öngörülmüş 
bu özel hüküm var iken, vergi hatalarının düzeltilmesi ile ilgili genel 
kuralların, yasal düzenlemeyi aşar biçimde, zorlanması da Mahkemece 
yapılan, ayrı bir hukuka aykırılıktır. Kararda yapılmış olan başka bir 
hukuka aykırılık da, Adli Yargı'nın görev alanına müdahale edilerek, 
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Anayasa'da Türk Yargı Düzeni için öngörülen Adli-İdari Yargı Düzeni 
ayrımının ihlal edilmiş olmasıdır. Zira; taşınmazın satıcısı durumunda olan 
Milli Emlak Müdürlüğü ile alıcısı durumundaki davacı arasındaki ilişki, bir 
Kamu Hukuku ilişkisi değil, taşınmaz satışı dolayısıyla kurulan, bir özel 
hukuk ilişkisidir. Eşit koşullarla kurulan bu ilişkide, Özel Hukuk hükümlerine 
göre hareket eden, Milli Emlak Müdürlüğünün, hakim konumunu kötüye 
kullanarak, alıcıdan, almaması gereken katma değer vergisini tahsil etmesi, 
anılan Hukuk hükümlerine göre kurulan sözleşmenin ihlalidir. Özel Hukuk 
sözleşmesinin ihlalinden doğan uyuşmazlığın çözümü ile de, Anayasamıza 
göre, adli yargı yerleri görevlidir. Adli yargı yerlerinin görevine giren 
uyuşmazlığın, Kamu Hukukundan doğan uyuşmazlıkların giderilmesine 
özgü idari başvuru kalıbı içinde mütalaa edilmek ve uyuşmazlığın, 
sözleşmenin tarafı olmayan vergi idaresine yöneltilmek suretiyle idari 
yargı yerlerince çözümlenmesi, anılan görev kuralının; dolayısıyla, bu 
görev kuralı ile oluşturulan kamu düzeninin ihlali; Adli Yargı 
Düzeninin görev alanına müdahaledir. Açıklanan nedenlerle, yasal 
düzenlemelere ve Anayasa ile oluşturulan görev kuralına aykırılığı 
açık bulunan direnme kararının bozulması gerektiği oyu ile aksi yolda 
verilen karara karşıyız.” 

Bu karara muhalefet gerekçesi yazan üyelerin; Katma Değer Vergisi 
Kanununun 8. maddesinde yer verilen düzeltmenin, vergi hatalarının 
düzeltilmesi müessesesinden ayrı olduğu, yansımalı vergilerde nihai 
tüketicinin adli yargıya başvurması gerektiği  görüşünde oldukları 

anlaşılmaktadır.  

Ancak konuya gerek hak arama hürriyeti açısından gerekse anayasadaki adli ve 

idari yargı görev ayrımları açısından bakıldığında çoğunluk görüşünün esas 

alınması daha uygun olacaktır. 

1.3.2  Düzeltme Talebinin Şekli ve Yapılacağı Yer 

Düzeltme talebi  vergi dairesinden yazı ile istenebilir (VUK m. 122). VUK’ta 

yazılı olmanın dışında, düzeltme talebinin şekline ve içeriğine ilişkin herhangi bir 

açıklama getirilmemiştir. Dilekçedeki şekil noksanlığı ise düzeltme talebini 

geçersiz yapmaz (Özbalcı 2006 : 407). Bununla birlikte dilekçeye, düzeltme 

talebinin ilgili bulunduğu vergiye göre, varsa Maliye Bakanlığınca belirlenmiş 

olan belgelerin de eklenmesi gerekir. 

Öte yandan düzeltme talebi vergi dairesine  posta ile taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Postayla göndermede  gönderiliş tarihi, düzeltme zaman aşımı 
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süresinin dolup dolmadığının belirlenmesi bakımından önemlidir (Candan 2006a 

: 233).  

Düzeltmenin nereden isteneceği ise ayrıca önem taşır. Özellikle vergiyi 

sorumlularının yatırdığı ancak düzeltme talebinin mükellefçe yapılması gereken 

durumlarda düzeltme talebinin yapılacağı yerin belirlenmesi önemlidir.  

Kural olarak vergilendirmeyi hangi vergi dairesi yapmış ise düzeltme talebinin 

de o vergi dairesine yapılması gerekir. Stopaj suretiyle vergiyi ödeyenler, 

düzeltmeyi kesilen vergilerin sorumlu tarafından yatırıldığı vergi dairesinden 

istemelidirler (Özbalcı 2006 : 407). 

Danıştaya intikal eden bir olayda; bir kamu bankasında görev yapmakta iken, 

bankanın özelleştirme kapsamına alınmasından sonra ... Üniversitesi 

Rektörlüğüne atanan davacının, maaşından fazladan yapılan kesintilerin iadesi 

ve uygulanmakta olan vergi oranının düzeltilmesi istemiyle Rektörlüğe yaptığı 

başvurunun reddi yönünde tesis edilen işleme karşı açtığı davayla ilgili, 

Danıştay Üçüncü Dairesi 10.11.2005 gün ve E:2005/305, K:2005/2379 sayılı 

kararında düzeltmenin verginin yatırıldığı vergi dairesinden istenebileceğini 

belirtmiştir. Karar kısaca şöyledir54: 

"VUK’un ‘Vergi Uygulamasında Yetki’ başlığını taşıyan 4. maddesinde, 
vergi dairesi, mükellefi tespit eden, vergiyi tarh eden, tahakkuk ettiren ve 
tahsil eden daire olarak tanımlanmış ve vergiye ilişkin hesaplarda veya 
vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız veya fazla veya eksik 
vergi alınması olan vergi hatalarını düzeltme yetkisinin vergi dairesi 
müdürüne ait olduğu aynı yasanın 120. maddesinde kurala bağlanmıştır. 
Bu kurallar uyarınca; davacının aylıklarından vergi kesmek ve ilgili 
vergi dairesine yatırmaktan sorumlu olan Rektörlüğün fazladan 
kesildiği ileri sürülen vergilerin düzeltilerek iade edilmesi konusunda 
işlem kurmaya yetkili olmadığı açıktır. Bu yoldaki istemlerin verginin 
yatırıldığı vergi dairesi müdürlüklerine yöneltilmesi ve istemin reddi 
halinde VUK'un 116-126. maddelerine göre işlem yaratıldıktan sonra 
bu işlemlerin idari davaya konu yapılması olanaklıdır.” 

 

Karardan anlaşılacağı üzere, tevkifatla alınan bir vergide hata 
bulunduğunun iddia edilmesi halinde, bu iddianın vergiyi kesen kişi veya 
                                                           
54 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (01.09.2009)  
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kuruma değil, vergiyi kesenin kestiği vergiyi yatırdığı vergi dairesine karşı 
ileri sürülmesi gerekir.  

 

1.3.3 Düzeltme Talebinin Yapılabileceği Süre 

Vergi hukukunda zaman aşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan 

kalkmasını ifade eder (Bilici 2009a : 113). Vergi hukukunda bu süre beş yıldır. 

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş 

yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğrar (VUK 

m. 114).  

Vergi cezaları için de zaman aşımı süreleri ayrıca düzenlenmiştir. VUK m. 374’e 

göre; vergi ziyaı cezasında zaman aşımı süresi; cezanın bağlı olduğu vergi 

alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden başlayarak 

beş yıldır. VUK 353. ve mükerrer 355. maddeler uyarınca kesilecek özel 

usulsüzlük cezalarında ise zaman aşımı süresi, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip 

eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıldır. VUK'un 352. maddesi 

uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında ise, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip 

eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıldır.  

Belirtilen zaman aşımı süreleri dolduktan sonra vergilerde ve cezalarda 

meydana çıkarılan hatalar düzeltilmeyecektir. Ancak yasa koyucu, vergi 

hatalarıyla ilgili bazı durumlar için özel zaman aşımı süresi belirlemiştir. Bu 

düzenleme VUK m. 126’da yapılmıştır. 

Buna göre zaman aşımı süresi;  

a) Zaman aşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın 

yapıldığı, 

b) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın 

tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği, 
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c) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı 

Kanuna göre haczin yapıldığı, 

Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz. 

Düzeltme talebinde bulunacakların, bu şekilde belirlenen düzeltme zaman aşımı 

süresi içinde başvurularını yapmaları gerekir. Ayrıca, düzeltme zaman aşımı 

süresi içinde yapılan başvurunun reddi yolundaki işleme karşı dava açılmayarak  

zaman aşımı süresinden sonra yeniden yapılan, aynı konudaki düzeltme 

başvurusu yeni bir dava hakkı doğurmaz. Nitekim Danıştay da bu görüşte olup 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun konuyla ilgili bir kararı şu şekildedir55: 

“Bir kısım arsalarının ... Şirketine ayni sermaye olarak konulması 
nedeniyle 26.12.1989 tarihinde tapu harcı ödeyen yükümlü banka 
22.3.1990 tarihli dilekçesiyle 2982 sayılı Kanun uyarınca her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaf olması gerektiğini ileri sürerek düzeltme 
talebinde bulunmuş, ödediği tapu harcının ret ve iadesini istemiştir. Bu 
istemin cevapsız kalması üzerine 9.1.1998 tarihinde ikinci kez 
düzeltme talebinin ve Maliye Bakanlığına şikayet başvurusunun reddi 
üzerine 17.7.1998 tarihinde dava açmıştır. VUK'un 114. maddesinde, 
vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından 
başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin 
zaman aşımına uğrayacağı, 126. maddesinde ise 114. maddede yazılı 
zaman aşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatalarının 
düzeltilemeyeceği belirtilmiştir. Olayda, hatanın yapıldığı 1989 yılını 
takip eden yıldan itibaren beş yıl olan zaman aşımı süresi içinde ve 
22.3.1990 tarihinde yapılan düzeltme başvurusu, düzeltme zaman 
aşımı süresinde ise de, bu başvuruya yanıt verilmemek suretiyle 
kurulan işleme karşı süresinde dava açılmamıştır. Düzeltme zaman 
aşımı süresi dolduktan sonra ve 1998 yılında aynı konuda yeniden 
yapılan düzeltme başvurusunun reddi yeni bir dava hakkı 
doğurmayacağından davanın reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar 
kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” 

 

Belirtmek gerekir ki;  vergi cezalarındaki hatalarının düzeltilmesinde dikkate 

alınacak zaman aşımı süresi VUK 374. maddede ceza türü itibariyle öngörülen 

beş ve iki yıllık süreler dikkate alınarak VUK 126. maddeye göre belirlenecektir. 

 

                                                           
55 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 07/12/2001 gün ve E:2001/335, K:2001/475 

sayılı kararı, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (09.01.2009) 
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1.3.4 Düzeltme Talebinin İncelenmesi, Talebin Kabulü Veya Reddi 

Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini, kendi mütalaasını da ilave ederek 

düzeltme merciine gönderir. Düzeltme mercii, talebi yerinde gördüğü takdirde 

düzeltmenin yapılmasını emreder. Yerinde görmediği takdirde, keyfiyet 

düzeltmeyi isteyene yazı ile tebliğ edilir (VUK m.123). 

Hataların düzeltilmesi şekle bağlanmıştır. Mükellefin başvurusu üzerine, vergi 

dairesince yukarıda yer verilen vergilendirme veya hesap hatalarının birinin 

varlığı kabul edilerek düzeltilmesine karar verilirse, düzeltme fişiyle düzeltme 

yapılır ve durum mükellefe tebliğ edilir. Fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin 

edilir. Vergi tahsil edilmiş ise mükellefe iade edilir.  

Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat edeceği muhasebe 

ve müracaat süresi belirtilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ 

tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği 

takdirde hakkı düşer (VUK m.120). Bir yıllık süre genel hükümlere göre 

hesaplanır (Özbalcı 2006 : 404). 

Ancak ilgiliye tebliğ edilen düzeltme fişinde iade edilecek miktarın, müracaat 

edilecek muhasebe biriminin ve müracaat süresinin belirtilmemiş olması 

halinde,  bir yıllık hak düşürücü süre işlemez (Candan 2006b : 435). Mücbir 

sebep halinin varlığı halinde bu süre, mücbir sebep hali nedeniyle işlemeyen 

süreler kadar uzayacaktır. Her ne kadar; mücbir sebebin mükellefin ödevleri ile 

ilgili süreleri uzattığı, bu nedenle bir hak niteliğinde olan iadeyi almak için 

başvuru süresinin geçirilmesi halinde mücbir sebep hükümlerinin 

uygulanamayacağı ileri sürülse de, gerek idarenin gerek yargının mücbir sebep 

hükümlerini, mükelleflere hak doğurucu nitelikteki sürelere de uyguladığı bir 

gerçektir. Bu itibarla mücbir sebebin bulunduğu durumlarda bu sebebin göz 

önüne alınması hakkaniyete uygun düşecektir (Candan 2006b : 435). 

Bu konuda ilave olarak belirtmek gerekir ki; VUK m. 112’ye göre; fazla veya 

yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken 

vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken 
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bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi 

halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin 

mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için, aynı dönemde 6183 sayılı 

Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faizin, iadesi gereken 

vergi ile birlikte mükellefe ödenmesi gerekir. 

Mükellef lehine yapılan düzeltmelerde, ihbarname düzenlenmez. Düzeltme 

fişinin onaylı bir örneği mükellefe tebliğ edilir. Hatalı işlemin dayanağı tahakkuk 

fişi veya ihbarname, düzeltilen tutar dışında kalan kısım için geçerliliğini korur 

(Özbalcı 2006 : 404). 

Öte yandan, vergi dairesinin, mükellefin kendi aleyhine hata yaptığını ileri 

sürdüğü durumlarda, genel olarak inceleme yapma yoluna gittiği görülmektedir. 

Buna karşın, Otomasyonlu Vergi Daireleri için yayımlanan Vergi Daireleri İşlem 

Yönergesinin 47. maddesinde; düzeltme talebinin mükellefçe haklı bir nedene 

veya hataya dayandığının belgelendirilmesi ya da mükellefçe verilen yazılı 

izahatın vergi dairesi müdürünce yeterli görülmesi halinde, miktarına 

bakılmaksızın talebin kabul edileceği ve incelemeye sevk edilmeyeceği 

belirtilmektedir (Özyer 2008 : 225).  

Vergi dairesi, düzeltme talebini yerinde görmeyerek reddedebilir. Bu durum 

ilgiliye yazıyla bildirilir. Ancak vergi dairesince, istemin cevap verilmemek 

suretiyle reddi de mümkündür. Düzeltme talebinin ne kadarlık bir süre içinde 

karşılanacağına ilişkin VUK’ta açıklık yoktur. Bununla birlikte Vergi Dairesi İşlem 

Yönergesinin 60. maddesinde; düzeltme taleplerinin, vergi dairesi müdürü 

tarafından “otuz gün içinde” karara bağlanacağı belirtilmiştir. 56 

Düzeltme talebi açıkça veya cevap verilmemek şeklinde zımnen reddedilirse;  

düzeltme başvurusunun yapıldığı süreye göre ya doğrudan vergi 

mahkemesinde dava açılır ya da şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na başvurulur. 

Vergi dairesine düzeltme başvurusu, otuz günlük dava açma süresi geçtikten 

sonra yapılmış ise; şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na başvurmak zorunludur 
                                                           
56 Candan, düzeltme yapmaya yetkili idari makamın, düzeltme başvurusuna 3071 sayılı 

Dilekçe Kanununun 7. maddesinde yer alan otuz günlük sürede cevaplaması 
gerektiği görüşündedir (Candan 2006b : 435). 
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(VUK m. 124). Başvuru dava açma süresi içinde yapılmış ise, talebin reddinden 

sonra dava açılabilir. Ancak bu durumda, kaç gün içinde dava açılacağına dair 

açık düzenleme bulunmamaktadır. Aslında dava açma süresi, 2577 sayılı 

İYUK’un 7. maddesinin yanında 10. ve 11. maddeleriyle de doğrudan ilgilidir. 

Ancak düzeltme talepleriyle ilgili dava açma süresi özellik arz etmektedir. 

Konuya çalışmanın üçüncü bölümünde, yargı süreci başlığı altında tekrar 

dönülecektir.  

Dava açma süresi geçtikten sonra yapılacak  düzeltme taleplerinin reddi halinde 

VUK’un 125. maddesi gereği şikayet yoluna gidilmesi gerekmekte olup, aşağıda 

bu konu incelenmektedir. 

 

1.4 ŞİKAYET YOLU 

Düzeltme başvurusunun, dava açma süresi geçtikten sonra yapılması ve bu 

başvurunun reddedilmesi halinde, şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na 

başvurulabilir57 (VUK m.124). Böylece; doğrudan dava açma yoluna gitmeleri 

mümkün olmayan mükelleflere, şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na gitmeleri 

olanağı sağlanmıştır (Kızılot-Kızılot 2009 : 134). 

Düzeltme talebinin reddi üzerine şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na başvuru 

için ne kadarlık bir süre olduğu konusunda mevzuatta bir hüküm yer 

almamaktadır. Danıştay’ın bazı kararlarında bu başvurunun düzeltme zaman 

aşımı süresi içinde yapılması gerektiği kabul edilmektedir58. Buna göre vergi 

dairesine başvurmakla zaman aşımı süresinin duracağı düzeltme talebinin reddi 

veya reddedilmiş sayılması üzerine işlemeye devam edecek olan  zaman aşımı 

süresi içinde şikayette bulunulabilecektir (Candan 2006a: 242). Ancak pratik 

planda şikayet başvurusunun bu kadar uzatılması söz konusu olmaz. Düzeltme 
                                                           
57 İl özel idare vergileri hakkında valiliğe, belediye vergileri hakkında belediye 

başkanlığına şikayet yoluyla başvurulabilir. 
58 Danıştay Dördüncü Dairesinin 10.2.1995 gün ve E:1994/3704, K:1995/563 sayılı 

kararında; düzeltme başvurusunun reddi üzerine şikayet başvurusunda 
bulunabilmesi için süre bakımından bir kısıtlama olmadığı, zaman aşımı süresi 
içinde her zaman bu hakkın kullanılabileceği, kabul edilmektedir (Candan 2006a : 
242). 
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isteyen mükellef sonucu bir an önce almak istemektedir. Dolayısıyla vergi 

dairesine yaptığı başvurunun reddi veya altmış günlük bekleme süresinin bitimi 

ile şikayet başvurusunu yapacaktır (Özbalcı 2007 : 231). 

Dava açma süresinden sonra yapılan düzeltme talebinin reddi üzerine, şikayet 

merciine gidilmeksizin konu doğrudan yargıya taşınamaz. Şikayet yoluna 

başvurulduktan sonra şikayet merciinin ret cevabı vermesi halinde konu yargıya 

taşınabilir. Böylece, talepleri reddedilen mükelleflere, dava açma sürelerinin 

geçtiği göz önünde bulundurularak, ortada vergi hatasının bulunduğu 

durumlarda, bir anlamda vergi mahkemesine yeni bir başvuru hakkı tanınmıştır 

(Kızılot-Kızılot 2009 : 134). 

Nitekim yargı yerleri süre gelen kararlarında; yargı yoluna başvuru süresi 

geçtikten sonra yapılan düzeltme isteminin reddinin, henüz kesin ve icrai 

nitelikte olmayan bir işlem olduğu, bu nedenle de şikayet yoluna gidilmeden, 

yani idari başvuru yolları tüketilmeden, doğrudan yargı yoluna 

başvurulmayacağı görüşündedirler. 

Örneğin bir Danıştay kararında; dava açma süresi geçtikten sonra, vergi dairesi 

müdürlüğüne yapılan düzeltme başvurusunun reddi üzerine şikayet yoluyla 

Maliye Bakanlığı’na gidilmeden, düzeltme başvurusunun reddine dair işlemin 

iptali istemiyle, vergi dairesi müdürlüğü husumetiyle açılan davaya ilişkin 

dosyanın, idari merci tecavüzü nedeniyle, Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi 

gerektiğine karar verilmiştir59. 

Öte yandan mükelleflerin düzeltme yoluna gitmeden doğrudan şikayet yoluna 

gitmeleri halinde ise şikayet talebinin reddi işleminin dava konusu edilmesi 

mümkündür. Nitekim Danıştay bir kararında; şikayet başvurusu sonucu şikayet 

merciinin görüşü ortaya çıktığından, düzeltme başvurusunda bulunulmamış 

olmasının usuli bir noksanlık olarak görülemeyeceğine karar vermiştir60. 

                                                           
59 Danıştay Yedinci Dairesinin 14.10.2004 gün ve E:2001/4234, K:2004/2459 sayılı 

kararı,  http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (10.03.2009) 
60 Danıştay Yedinci Dairesinin 05.12.2005 gün ve E:2003/1246, K:2005/3081 sayılı 

kararı. http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (05.11.2009) 
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Şikayet merciinin de talebi reddetmesi durumunda, başvurulacak yetkili 

mahkeme; düzeltilmesi istenen vergileri tarh eden, cezayı kesen ve tahakkuk 

ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir (İdari Yargılama 

Usulü Kanunu 37. madde (b) bendi) 

Düzeltmenin talebinin reddi üzerine şikayet yoluna ne kadarlık sürede 

gidileceğine ilişkin kanunda bir süre bulunmadığı gibi, şikayet merciinin cevap 

verme süresine ilişkin bir düzenleme de kanunda yer almamaktadır. Bununla 

birlikte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. ve 11. maddelerinde 

yer alan  altmış günlük bekleme süresi içinde şikayete cevap verilmezse altmış 

günlük sürenin bitiminden itibaren otuz günlük dava açma süresi içinde davanın 

açılması gerekmektedir (GİB 2008a : 11). Şikayet dilekçesinin postayla 

gönderilmesi durumunda ise; altmış günlük bekleme süresinin, taahhütlü olarak 

postaya verildiği günden bağlayacağının kabulü gerekir (Kızılot-Kızılot 2009: 

137). Altmış günlük sürenin bitiminin tatile veya çalışmaya ara verme zamanına 

rastlaması bekleme süresini uzatmaz. Aynı şekilde 2007 yılından itibaren 

uygulanmaya başlayan “mali tatil” de bu süreyi uzatmayacaktır (Kızılot-Kızılot 

2009 : 137).  

Öte yandan, Maliye Bakanlığı mükellefin düzeltme talebini değerlendirerek, 

düzeltme yapılması gerektiği sonucuna ulaşırsa, düzeltme işlemlerinin 

yapılması için ilgili vergi dairesi başkanlığına veya defterdarlığa durumu yazı ile 

bildirir (GİB 2008a : 12). Bu durumda, düzeltmeye yetkili organ Maliye Bakanlığı 

olmakta ancak düzeltme işlemleri vergi dairesince yapılmaktadır. 

Son olarak, 5345 sayılı Kanunun61 33. maddesindeki atıf gereği şikayet 

taleplerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından incelendiğini ve karar verildiğini 

belirtmemiz gerekir62. 

                                                           
61 16.5.2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı 

Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
62 33. Maddede; diğer mevzuatta Gelirler Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar 

ilgisine göre Gelir İdaresi Başkanlığına; Gelirler Genel Müdürüne yapılmış atıflar 
Gelir İdaresi Başkanına; Başkanlığın görev alanına giren konularda Maliye 
Bakanlığına yapılmış olan atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına ... yapılmış sayılır, 
denilmektedir 
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1.5 BELEDİYELERCE TAKİP VE TAHSİL EDİLEN VERGİLERDE DÜZELTME 
VE ŞİKAYET YOLU 

Ülkemizde bir kısım vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil yetkisi belediyelere 

verilmiştir. Belediyelere tahsil yetkisi verilen vergiler, genel olarak 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununda63 düzenlenmiştir. Ayrıca Emlak Vergisi 

Kanununa64 göre de emlak vergisinin tarh ve tahsiline belediyeler yetkilidir.  

Söz konusu vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilinde 213 VUK'un 1.maddesi  

gereği  VUK hükümleri uygulanmaktadır65. 

Aynı zamanda Emlak Vergisi Kanununun 37. maddesi ile Belediye Gelirleri 

Kanununun 98. maddesinde de; bu Kanunlara göre alınacak vergiler hakkında 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun uygulanacağı ayrıca belirtilmiştir. Bu nedenle 

Vergi Usul Kanununda yer alan hata, düzeltme, şikayet hükümleri Belediyelerce 

tahsil edilen vergilerde de uygulanmaktadır.  

Emlak Vergisi Kanununun 37.maddesinde; belediye gelir şube müdürünün, gelir 

şube müdürü olmayan yerlerde belediye hesap işleri müdürünün, hesap işleri 

müdürü olmayan yerlerde muhasebecinin, Vergi Usul Kanununun vergi 

inceleme yetkisi hariç olmak üzere;  vergi dairesi müdürü sıfat ve yetkisini haiz 

olduğuna yer verilmiştir.  

Buna göre düzeltme talebinin belediye gelir şube müdürlüğüne, gelir şube 

müdürü olmayan yerlerde belediye hesap işleri müdürlüğüne, hesap işleri 

müdürü olmayan yerlerde muhasebeye yapılması gerekmektedir. Dava açma 

süresinden sonra yapılan düzeltme başvurusunun reddi durumunda ise şikayet 

başvurusunun VUK'un 124. maddesi gereği belediye başkanlığına yapılması 

gerekmektedir. 

                                                           
63 29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
64 11.08.1970 tarih ve 13576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
65 VUK’un 1. maddesinin 1. fıkrası şöyledir: “Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı 

olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve 
belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır.” 
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Nitekim Danıştay Dokuzuncu Dairesi 20.09.1988 gün ve E:1987/2687, 

K:1988/2780 sayılı kararında; yükümlünün 30 günlük dava süresinden sonra 

yaptığı düzeltme talebinin hesap işleri müdürlüğünce reddinden sonra belediye 

başkanlığına şikayet yolu ile başvurması ve belediye başkanlığının işlem tesis 

etmesinden sonra dava açılması gerektiğine karar vermiştir66.   

Sonuç olarak belediyelerce alınan vergiler için de düzeltme ve şikayet 

müessesesinin bulunduğunu, düzeltme için belediyenin ilgili birimine, şikayet 

için ise belediye başkanlığına müracaat edilmesi gerektiğini söylemek 

mümkündür. 

 

1.6 İL ÖZEL İDARELERİNCE TAKİP VE TAHSİL EDİLEN VERGİLERDE 
DÜZELTME VE ŞİKAYET YOLU 

İl özel idarelerinin takip ve tahsiline yetkili olduğu vergiler de  VUK hükümlerine 

tabidirler (VUK m. 1). Bu vergilerde de yapılması muhtemel hatalar  VUK’ta 

belirtilen usuller çerçevesinde düzeltilebilecektir. Düzeltme talebinin 

reddedilmesi halinde şikayet yoluyla valiliğe başvurulabilecektir (VUK m. 124). 

VUK’a tabi olan genel bütçeye, belediyelere ve il özel idarelerine ait vergi, resim 

ve harçlarda hata düzeltme konusunun incelenmesinin ardından aşağıda VUK 

hükümlerine tabi olmayan, gümrük vergilerinde itiraz ve düzeltme müessesesi 

incelenecektir.  

 

                                                           
66 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (19.12.2009) 
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II. GÜMRÜK VERGİLERİNDE DÜZELTME VE İTİRAZ  
 

2.1 GENEL OLARAK  

Gümrük vergileri, kanundaki tanımıyla; ilgili mevzuat uyarınca eşyaya 

uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder. İthalat 

ve ihracat vergilerinden kasıt ise; a) Eşyanın ithalinde ve ihracatında ödenecek 

gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler, b) Tarım politikası veya 

tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel 

düzenlemeler çerçevesinde ithalatta ve ihracatta alınacak vergiler ve diğer mali 

yüklerdir (4458 sayılı Gümrük Kanunu 3. madde).  

Örneğin ithalde alınan katma değer vergisi de gümrük vergisidir. Bu nedenle de 

gümrükte alınan katma değer vergisinin tahakkukuna karşı başvuru yolları ve 

dava hakkı 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki (GK) usule tabidir (Candan 2006b 

: 437). 

Gümrük vergilerinin tarh ve tahakkukunda VUK hükümleri uygulanmaz (VUK 

md 1 ve 2). Ancak gümrük vergilerinin tahsilinde  AATUHK  hükümleri uygulanır 

(GK m. 201). VUK hükümleri uygulanmadığından VUK’taki vergi hatalarının 

düzeltilmesi müessesesinin gümrük vergilerinde uygulanabilirliği yoktur. Ancak 

GK’da da hatalı vergilendirme işlemleri için tesis edilen kurallar vardır. Bu 

kurallar; hatalı alınan gümrük vergilerinin geri verilmesi, hatalı tahakkukun 

kaldırılması, itiraz ve yargı sürecine ilişkindir. 

Çalışmanın bu bölümünde genel hatlarıyla gümrük vergilerinde hatalı 

vergilendirme işlemlerinin düzeltilmesi ile itiraz ve yargı süreci incelenmiştir.  

 

2.2 GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ VE KALDIRILMASI 

Gümrük vergileri, mükellefince tescil edilen beyanname üzerinden, eşyanın 

muayene edilmesi halinde muayene sonuçlarına göre, muayene edilmemesi 

halinde belgelere göre tahakkuk eder.  Kimi durumlarda  işlem akışında yapılan 
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hatalar dolayısıyla, veyahut başka sebeplerle, alınmaması gereken vergilerin 

alındığı veya tahakkuk ettirilmemesi gereken vergilerin tahakkuk ettirildiği söz 

konusu olabilir. Bu gibi durumlarda ödenen vergiler geri alınabilmekte, tahakkuk 

ettirilen vergilerin tahakkuku kaldırılabilmektedir (Kaya 2008 : 1). 

Belirli tutarların altındaki geri verme veya kaldırma istemleri Bakanlar Kurulu 

kararı ile belirlenir (GK m.215). Yetkili idareler tarafından, gümrük vergileri ile 

bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme 

zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmez. Ancak, geri verme kararının 

alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece söz konusu kararın 

uygulanmaması halinde, ilgilinin talebi üzerine, üç aylık sürenin bitiminden 

itibaren faiz ödenir. Bu faiz, AATUHK’un tecil faizine ilişkin hükümlerine göre 

hesaplanır (GK m. 216). 

Gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi halinde, 

başlangıçta tahakkuk eden vergiler ile 216. madde uyarınca ödenmiş faizler de 

yeniden tahsil edilir. Tahsil edilmeyen miktarlar tebliğ tarihinden itibaren on beş 

içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyenler için AATUHK hükümlerine göre 

işlem yapılır (GK m. 217). 

Gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya kaldırılmasına neden olan durumları 

birkaç başlık altında toplamak mümkündür (Kızılot-Kızılot 2009 : 496). 

2.2.1 Gümrük Vergilerinin Hataen Ödenmesi veya Hataen Tahakkuk 
ettirilmesi 

GK’nın 210 ila 217 maddelerinde; hatalı alınan vergilerin geri verilmesi ile hatalı 

tahakkukların kaldırılması prosedürü düzenlenmiştir. GK 211. maddeye göre; 

kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük 

vergileri geri verilir, kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk 

ettirilen gümrük vergileri de kaldırılır.  

Geri verme; ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri 

ödenmesini; kaldırma ise henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin, tamamen 

veya kısmen alınmamasına karar verilmesini ifade etmektedir (Kızılot-Kızılot 
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2009 : 496). Gümrük vergilerinin kaldırılması aynı zamanda gümrük 

yükümlülüğünü sona erdiren sebeplerden biridir (GK m. 208/b). 

Söz konusu geri verme ve kaldırma için vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve 

ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı gereklidir.  Ancak, kanunen 

ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri, ilgili kişinin 

kasten yaptığı bir tahrifat sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, bu 

vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmez (GK 

m. 211). 

2.2.2 Beyannamenin İptali 

Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenen gümrük vergileri, bu 

beyanname iptal edildiği takdirde ilgili kişinin talebiyle geri verilir (Kızılot - Kızılot 

2009 : 496). Bu istemin, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla 

müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapılması gerekir (GK 

m. 212). Beyannamenin iptal edilmesi aynı zamanda gümrük yükümlülüğünü 

sona erdiren sebeplerden biridir (GK m. 208/c).  

2.2.3 Eşyanın Sözleşme Hükümlerine Aykırı Çıkması Durumu 

Beyannamenin tescili tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas teşkil eden 

sözleşme hükümlerine aykırı olduklarından bahisle, ithalatçı tarafından kabul 

edilmeyen eşyaya ilişkin ithalat vergileri geri verilir veya kaldırılır. Kusurlu 

eşyaya, teslimden önce hasar gören eşya da dahildir.  Bu madde uyarınca geri 

verilecek veya kaldırılacak gümrük vergileri için vergilerin yükümlüye tebliği 

tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir. 

Mücbir sebebin tespiti halinde bu süre Müsteşarlıkça uzatılır (GK m. 213) 

2.2.4 Diğer Durumlar 

Gümrük vergileri yukarıda belirtilen haller dışında, Türkiye'nin taraf olduğu 

uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenecek hallerde geri verilir veya kaldırılır. Bu şekilde belirlenen geri verme 

ve kaldırma işlemleri, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren 
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bir yıl içinde ilgili gümrük idaresine başvurulması üzerine yapılır. Ancak, mücbir 

sebebin tespiti halinde, bu sürenin aşılmasına Müsteşarlıkça izin verilir (GK 

m.214) 

Belirtmek gerekir ki ilgililerin bu şekilde, kaldırma veya geri verme talebiyle 

müracaatları üzerine idarece tesis edilen işlemler birer idari karardır. Bu 

nedenle tüm idari kararlar gibi itiraz başvurusuna konu edilirler. Bu özellikleriyle 

VUK'un 122. maddesine göre yapılan düzeltme başvurusu hakkında verilen 

kararlara benzerler. Doğrudan idari davaya konu edilmesi olanaksız ön işlem 

niteliği taşırlar (Candan 2006b : 447). 

Gümrük vergilerinde hatalı vergilendirme işlemlerinin düzeltilmesine ilişkin bu 

temel bilgilerden sonra aşağıda gümrük vergilerinde itiraz ve yargı süreci 

incelenmektedir. 

 

2.3 GÜMRÜK KANUNUNUN 242. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İTİRAZ 
YOLU 

Vergi Usul Kanununun 2. maddesinde; gümrük idareleri tarafından alınan vergi 

ve resimlerin bu Kanuna tabi olmadığı, gümrük idareleri tarafından alınan vergi 

ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 

242. maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.  

GK’nın 242. maddesi “İtirazlar“ başlığını taşımakta olup, gümrük idaresince 

salınan vergi, kesilen cezalar ve idari kararlarla ilgili itiraz sürecini 

düzenlemektedir. 

2009 yılında GK’da yapılan değişiklikler sonucunda; İtiraz müessesesini 

belirleyen 242. madde yeniden düzenlenmiştir67. Değişiklikten önce; düzeltme 

                                                           
67 GK’da 5911 sayılı kanunla kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklere ilişkin 

5911 sayılı kanun, 07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 
yayımı tarihinden üç ay sonra 07.10.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır.  
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başvurusu ve itiraz başvurusu olmak üzere bulunan iki tür idari başvuru yolu 

bire indirilmiş yalnızca itiraz yolu  öngörülmüştür68. Yeni düzenlemeye göre; 

gümrük vergilerine, cezalara ve idari kararlara karşı on beş gün içinde bir üst 

makama, üst makam yoksa aynı makama verilecek bir dilekçe ile itiraz 

edilebilecektir. Maddeye göre idari başvuru yollarına konu edilebilecek gümrük 

idaresi işlemleri üç grupta toplanmıştır: İdari kararlar, gümrük vergisi 

tahakkukları ve ceza kararları. 

İtirazın reddi halinde, ret kararlarına karşı, doğrudan işlemin yapıldığı yerdeki 

idari yargı mercilerine başvurulabilir. Genel vergi yargılamasında itiraz kelimesi 

mahkemeye başvuru anlamında kullanılırken, GK’da bu kavram idareye yapılan 

başvuru anlamına gelmektedir (Bilici 2009a : 297). 

GK’nın 242. maddesine göre İtiraz başvurusunun yazılı olarak bir dilekçe ile, üst 

makama, üst makam yoksa işlemi yapan makama on beş gün içinde yapılması 

gerekir. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz 

süresinde yapılmış sayılır ve idarece yetkili makama ulaştırılır. Süre, işlemin 

ilgiliye tebliğ olunduğu tarihten itibaren  hesaplanır.  

Kanunda itiraz nedenleri gösterilmiş değildir. Bu nedenle itiraz başvurusunda 

bulunan mükelleflerin bu başvuruya konu edecekleri düzeltme talepleri belli 

hatalarla sınırlı değildir. Maddi hatalar olduğu kadar, hukuki hatalar da düzeltme 

başvurusuna konu edilebilirler (Candan 2006b : 440). 

Oluşan içtihada göre, gümrük vergisi yükümlüleri gümrük idaresi nezdinde 

yapmış oldukları itirazlar sonuçlanmadan, idari yargı mercileri önünde dava 

açamazlar. Doğrudan dava açıldığında, açılan davada merci tecavüzü 

bulunduğuna karar verilmektedir (Kızılot – Kızılot 2009 : 502).  

Örneğin bir Danıştay kararında bu husus  şöyle belirtilmiştir69:  

                                                           
68 Değişikliğe ilişkin madde gerekçesinde; düzeltme başvurusunun beklenen sonucu 

vermediği gerekçesiyle kaldırıldığı belirtilmiştir. Gerekçe için bakınız:  
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0602.pdf (19.12.2009) 

69 Danıştay Yedinci Dairesinin 26.4.2006 gün ve E:2005/3761, K:2006/1374 sayılı 
kararı, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (01.01.2010) 
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“... Sözü edilen hukuki duruma göre, alınan ceza kararları için ... işlemi 
tesis etmiş olan gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu başmüdürlüğe 
itiraz yoluna gidilmesi gerekli bulunmaktadır. Söz konusu itiraz 
başvurusu, yargı yerlerine başvurulmadan önce ilgililerce 
tüketilmesi gereken zorunlu idari başvuru yoludur. Bu başvuru için 
öngörülen ve kamu düzeniyle ilgili olan süreye uyulmamış olması 
halinde, bu durumun idari yargı yerlerince kendiliklerinden nazara 
alınması, İdari Yargılama Hukukunun gereklerindendir.” 

 

Ancak; idari kararlar, gümrük vergisi tahakkukları ve ceza kararları dışındaki 

konuların idari davaya konu edilebilmeleri için bu başvuru prosedüründen 

geçmiş olmaları gerekli değildir. Örneğin gümrük vergilerinin tahsili 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna tabi olduğundan, 

vadesinde ödenmeyen gümrük vergisinin 6183 sayılı Kanuna göre 

düzenlenecek bir ödeme emri ile istenmesi durumunda, bu ödeme emrine karşı 

itiraz başvurusunda bulunma zorunluluğu yoktur (Candan 2006b : 437). 

Öte yandan 242. maddenin ikinci bendinde, itiraz dilekçelerinin idarece otuz gün 

içinde karara bağlanarak yükümlüye tebliğ edileceği kurala bağlanmıştır. Ancak 

fıkra, bu otuz gün içinde karar verilmemesi veya karar verilmesine karşın tebliğ 

edilmemesi durumunda ne olacağını öngörmemiştir. Bu durumda itirazın 

zımnen reddedildiğinin kabul edilmesi ve genel dava açma süresi içinde 

davanın açılması gerekmektedir. 

Gümrük vergilerine karşı İYUK’un 11. maddesi kapsamında başvuru  yapmak 

mümkündür. Ancak bu başvurunun, GK’nın 242. maddesinde belirtilen itiraz 

üzerine verilen kararlara karşı ve 11. maddede belirtilen usule uygun olarak 

itiraz başvurusuna cevap veren birimin bir üstü olan merciye yapılması gerekir. 

Bu durum bir Danıştay kararında ayrıntılı olarak açıklanmış olup, karara burada 

yer verilmiştir70: 

                                                           
70 Danıştay Yedinci Dairesinin 28.3.2006 gün ve E:2004/1510, K:2006/984 sayılı kararı, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (01.01.2010). Ayrıca Danıştay 
Yedinci Dairesi 05.10.2004 gün ve E:2003/2031 , K:2004/2338 sayılı kararında da 
gümrük vergilerinin tahsili için düzenlenen ödeme emrine karşı 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanununun 11. maddesi uyarınca idareye başvurulabileceği 
belirtilmektedir. http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (20.10.2009) 
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“.. Davacı Şirket tarafından ithal edilen eşyanın, beyan edilen tarife ve 
istatistik pozisyonundan farklı bir pozisyonda yer aldığından bahisle yapılan 
ek tahakkukun 21.12.2001 tarihinde tebliği üzerine, 28.12.2001 tarihinde 
gümrük müdürlüğünden düzeltme talebinde bulunulduğu; düzeltme 
talebinin reddine dair yazının 29.1.2002 tarihinde tebliğinden sonra, 
6.2.2002 tarihinde İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne itiraz edildiği; 
bu itirazın, süresinde yapılmaması sebebiyle Başmüdürlükçe 
reddedildiğinin bildirilmesi üzerine de, 18.3.2002 tarihinde, (tekrar) 
Başmüdürlüğe başvuruda bulunularak itirazın süresinde olduğunun 
ileri sürüldüğü, bu başvurunun da reddine dair 19.4.2002 tarihli yazının 
1.5.2002 tarihinde tebellüğü üzerine, 24.5.2002 tarihinde, bu son cevabın 
iptali istemiyle işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır. GK’nın 242. 
maddesinde yer alan idari itiraz prosedürü, yasa ile zorunlu kılınan ve 
idari davaya konu edilebilecek işlemin tesisi ile sonuçlanan bir 
başvuru yoludur. İlgililerin, söz konusu idari itiraz prosedürü sonucu 
tesis edilen işleme karşı doğrudan dava açmaları veya İYUK’un 11. 
maddesi uyarınca, gümrük vergisine vaki itirazların reddine ilişkin 
başmüdürlük veya Müsteşarlık işlemlerinin kaldırılmasının, geri 
alınmasının, değiştirilmesin veya yeni bir işlem yapılmasının üst 
makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava 
açma süresi içinde istemeleri; bu başvurularına verilen olumsuz yanıtlar 
üzerine de, İYUK’un 11. maddesinde öngörülen esaslara uyulmak 
şartıyla, son başvuruya konu edilen başmüdürlük veya Müsteşarlık 
işleminin iptali istemiyle idari yargı mercilerinde idari dava açmaları 
olanaklı bulunmakla birlikte; olayda, davacı Şirketçe, düzeltme talebinin 
reddi yolundaki karara vaki itirazın reddine ilişkin işleme karşı üst makam 
olan Gümrük Müsteşarlığı yerine, işlemi tesis eden İstanbul 
Gümrükler Başmüdürlüğüne yapılan başvurunun, İYUK’un 11. 
maddesi uyarınca üst makama yapılmış bir başvuru olarak 
değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan; itirazın reddine 
ilişkin işlemin tebliği üzerine yapılan başvurunun üst makama 
yapılmış olmaması sebebiyle dava açma süresini durdurması mümkün 
bulunmadığından; açılan davada süre aşımı olduğu dikkate alınmaksızın, 
esasının incelenmesi suretiyle verilen kararda hukuka uyarlık 
görülmemiştir.” 

 

Öte yandan; yükümlülerin kendi beyanlarına itirazı yasaklayan 245. madde 

kaldırıldığından (5911 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile) yükümlüler kendi 

beyanlarına da itiraz edebileceklerdir. 

Gümrük vergileri ile ilgili buraya kadar anlatılanları özetlemek gerekirse; GK’da, 

hatalı alınan vergilerin geri verilmesi ve hatalı tahakkukların kaldırmasına ilişkin 

özel hükümlerin bulunduğunu, geri verme ve kaldırma taleplerinin reddine ilişkin 

kararlar da dahil olmak üzere itirazlarda 242. maddenin uygulanacağını, ancak 

itirazın reddinden sonra yargı yerine konunun taşınabileceğini söyleyebiliriz.   
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Gümrük mevzuatındaki kaldırma ve geri verme başvurusu VUK’taki hata 

düzeltme yolunu anımsatmaktadır. İtiraz müessessi ise İYUK’taki idari başvuru 

yollarını anımsatmaktadır. Ancak İYUK’taki başvuru yolları ihtiyari iken burada 

idari itiraz prosedürünün işletilmesi zorunludur. VUK'a göre mükelleflerin hata 

düzeltme için idareye başvurması ihtiyari iken, GK'ya göre itiraz başvurusunda 

bulunmadan dava açmak mümkün değildir. Diğer taraftan VUK’taki hata 

düzeltme yoluna yalnızca hatalar için başvurulabilirken GK ister hata ister 

hukuki ihtilaf olsun tüm durumlarda idareye başvuru imkanını vermektedir. 

 

İzleyen bölümde düzeltme ve şikayet taleplerinin reddi durumunda ortaya çıkan 

yargısal süreç  incelenmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HATA DÜZELTMEDE YARGI SÜRECİ VE  

YURT DIŞI UYGULAMALARI 

I.  YASAL ÇERÇEVE 

1.1 GENEL OLARAK 

Bilindiği üzere, idari işlemlerin denetimi idari yargı düzeni içinde 

sağlanmaktadır. İdari yargı düzeninde yargılamada uygulanacak usul 

kuralları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda (İYUK) düzenlenmiştir. 

Vergilendirme işlemleri de birer idari işlem olduğundan, her türlü idari işlem 

gibi, yargı denetimine açıktır. Ayrı bir mali yargı kurulmadıkça vergilendirme 

işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklara bakmak da idari yargının görev alanına girer.   

Ülkemizde vergi yargılamasının kendine ait bir yargılama usulü 

bulunmamakta, yargılamada İYUK’ta düzenlenen yargılama usulü  kuralları 

uygulanmaktadır. 

Genel ve yazılı bir idari usul yasası bulunmayan ülkemizde, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu vergilendirme ile ilgili bir usul kanunudur.  6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun da kamu alacaklarının tahsili 

alanında geçerli usul kanunudur. İdarenin vergilendirme ve kamu 

alacaklarının tahsiline ilişkin konularda tesis ettiği işlemlerin gerek idari ve 

gerekse yargısal denetime tabi tutulması sırasında uygulanacak bir kısım 

usul kuralları da hem İYUK’ta, hem VUK’ta hem de AATUHK’ta yer almıştır. 

Her üç ayrı kanunda da usul kurallarının yer almış olması uygulanacak 

kuralların tespitinde bir kısım problemlere yol açmaktadır.  

Çalışmanın bu bölümünde, vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin tesis edilen 

işlemlerin yargıya taşınmasına ilişkin kuralları içeren VUK, AATHK, ve İYUK 

düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır. 
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1.2  213  SAYILI VERGİ USUL KANUNU  

Vergi hatalarının düzeltilmesi konusu VUK’ta düzenlenmiştir. Ancak VUK’ta 

düzeltme taleplerinin reddi halinde yargıya başvuruyla ilgili yer alan kurallar 

kaldırılmıştır. Şöyle ki; VUK’un 123. maddesinde yer alan; itiraz süresi 
içerisinde yapılan düzeltme taleplerinin reddi halinde, söz konusu 
düzeltme dilekçesinin itiraz dilekçesi sayılması uygulamasına vergi 

mahkemelerinin kurulmasının ardından 2686 sayılı Kanun’la  son 

verilmiştir71. Yalnızca VUK’un 124. maddesinde; vergi mahkemesinde dava 

açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanların 

şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına ( il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve 

belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına) müracaat edebilecekleri, 

düzenlemesi vardır. Bu düzenleme dışında düzeltme taleplerinin reddine 

ilişkin olarak yargıya başvuruyla ilgili bir kural yoktur. 

1.3  6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA 
KANUN 

Düzeltme talebine konu edilebilecek; ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz, 

kanunun kamu alacağının korunması bölümünde, ödeme emri ve haciz ise 

amme alacağının cebren tahsili kısmında düzenlenmiştir. İhtiyati tahakkuka, 

ihtiyati hacze ve ödeme emrine karşı yedi günlük itiraz süresi öngörülmüş, 

haciz için ise özel bir süre öngörülmemiştir  (AATUHK'un  15., 20., 58. 

maddeleri). 

Uygulamada yaygın olarak ödeme emri ve haciz konusunda uyuşmazlıklar 

çıkmaktadır. Bu nedenle de çalışmanın ilerleyen bölümlerinde vergi 

hatalarının düzeltilmesinin, ödeme emri ve haciz aşamasında uygulanabilirliği 

üzerinde durulacaktır. AATUHK’ta ödeme emrine karşı özel bir itiraz süreci 

öngörülmüş iken, hacze karşı özel bir süreç öngörülmemiştir. 

                                                           
71 29.06.1982 gün ve 17739 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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6183 sayılı Kanun'un “Ödeme Emrine İtiraz” başlıklı 58. maddesinin birinci 

fıkrası ise şu şekildedir:  

“Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı 
veya kısmen ödediği veya zaman aşımına uğradığı hakkında tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz 
işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. 
İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında 
Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.” 

Bu fıkra, 1954 yılından beri uygulana gelmektedir. Vergi yargısının ilk 

derecede itiraz ve temyiz komisyonlarından oluştuğu düzenlemeye göre 

tedvin edilmiştir (Özbalcı  2002 : 610). 

 

1.4  2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU   

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri 

birlikte adli yargı yerinden ayrı bir yargılama düzeni olan idari yargı düzenini 

oluştururlar (Candan 2006b : 15). Vergi yargısı da idari yargı içinde 

örgütlenmiştir. İdari yargı yerlerinde uygulanacak usul hükümleri ise İYUK’ta 

düzenlenmiştir. Vergi uyuşmazlıkları için ayrı bir yargılama usulü kanunu 

bulunmamaktadır.  

Öte yandan vergilendirme işlemlerinin birer idari işlem olması nedeniyle, 

yapılan hataların idari işleme özgü kurallarla düzeltilmesi mümkündür  

(Saban 2006 : 292). Bu çalışmanın konusu olan vergi hatalarının 

düzeltilmesine ilişkin idari ve yargısal süreç ise  İYUK’un 10. ve 11. 

maddeleriyle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle aşağıda bu maddeler üzerinde 

ayrı ayrı durulmuştur. 
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1.4.1  2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi 

“İdari Makamların Sükutu” başlıklı 10. madde72; idarenin kendiliğinden idari 

işlem ya da eylem yapmaması durumunda, idari işlem veya eylem yapılması 

için idareye başvuru usulünü ve buna bağlı dava hakkını düzenlemektedir.  

Maddenin (1) numaralı bendinde; ilgililerin, haklarında idari davaya konu 

olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara 

başvurabilecekleri belirtilmiştir. Bu başvurunun konusu, ilgililerin haklarında 

bir işlem veya eylem yapılması olmalıdır.  

Maddenin (2) numaralı bendinde ise başvuru üzerine izlenecek yola ilişkin 

kurallar düzenlemiştir. Bende göre; başvuruya altmış gün içinde bir cevap 

verilmezse istek reddedilmiş sayılır. Böylece altmış günlük sürenin bitmesi ile 

talebin reddedildiği anlamında, “zımni ret işlemi” meydana gelmiş sayılır.  

Altmış gün geçtikten sonra verilen cevap üzerine yeni bir dava açma 

süresinin başlayabilmesi için bu cevabın ilgilinin ilk başvurusuna karşılık 

gelmesi ve idarece kendiliğinden verilmiş olması gerekmektedir (Yenice - 

Esin 1983 : 208).  

10. Maddenin, vergi ile ilgili başvuruları düzenleyen (3) numaralı bendine 

gelince; 1982 yılında kabul edilen ilk halinde bent;  

                                                           
72 10. madde şu şekildedir: 

“1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin 
yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 
2. (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse 
istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma 
süresi içinde, konusuna göre Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava 
açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu 
cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da 
bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi 
başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın 
süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari 
makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava 
açabilirler. 
3. (Mülga bent: 10/06/1994 - 4001/5 md.)” 
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“VUK’ta  yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında bu 
madde hükümleri vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz”  

şeklindeydi. Bu şekliyle 1990 yılına kadar uygulanmıştı. 1990 yılında, 3622 

sayılı Kanunla73 bent;  

“Bu madde hükümleri, vergi, resim ve harçlarla benzeri mali 
yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsilinden ve bunların zam ve 
cezalarından doğan uyuşmazlıklarda uygulanmaz.”  

şeklinde değiştirilmiştir. Bu haliyle 1994 yılına kadar uygulanan bent,  4001 
sayılı kanunla74 18.6.1994 tarihinden itibaren tamamen yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

Her ne kadar maddenin vergi uyuşmazlıklarında uygulanmasını yasaklayan 

(3) numaralı bent hükmü kaldırılmışsa da maddenin vergi uyuşmazlıklarında 

genel anlamda uygulanması zordur. Çünkü; vergi, resim ve harçlarla benzeri 

mali yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsilinden ve bunların zam ve 

cezalarından doğan  uyuşmazlıkların tamamı vergi mükellef ve sorumluları 

aleyhine borç yaratan, mameleklerinde eksilmeye elverişli olan ve bu yüzden, 

yapılmamaları değil, yapılmaları idare edilenlerin haklarını ihlal eden 

işlemlerden kaynaklanmaktadır (Candan 2006b : 414). 

Dolayısıyla hiç kimse kimi haller dışında (beyanname vermek gibi) kendi 

hakkında vergi salınması, ceza kesilmesi veya salınan vergi ve kesilen 

cezanın cebren tahsili amacıyla gerekli işlemlerin yapılması için kendiliğinden 

vergi idaresine başvuruda bulunmaz. Böyle bir başvurusunun açıkça veya 

zımnen reddedilmesi halinde hakkının ihlal edildiğinden bahisle idari dava 

açmaz. Bu nedenle, bu tür işlemlerin yapılmasını vergi idaresinden istemek 

vergi mükellef ve sorumlularının yararına değildir (Candan 2006b : 414). 

Bununla beraber yatırım teşvik belgesi veya yatırım indirimi belgesi verilmesi 

veya yatırım indirimi oranının yeniden belirlenmesi, sakatlık indirimi 

uygulaması, mahsup talebi, fazla ödenen verginin geri verilmesine ilişkin 

                                                           
73 10.4.1990 gün ve 20488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
74 18.6.1994 gün ve 21964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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talepler, idare edilenlerin yararına da sonuç doğurabilecek nitelikte 

olduklarından bu tür konularda 10. madde hükmünün uygulanması 

mümkündür (Candan 2006b : 415-416).  

Örneğin; bir verem savaş derneğinin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Hakkındaki Kanunun 103. maddesinin  2 numaralı fıkrası uyarınca75; tarafına 

eğlence vergisi payının verilmesi istemiyle bir belediyeye yaptığı başvuru, 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca 10. madde kapsamında yapılan bir 

başvuru olarak değerlendirilmiştir:76  77 

Benzer şekilde; mükellefiyetin terkini talebiyle başvuruda bulunulması78 veya 

vergiler ödenmiş olduğu halde ortaya çıkan yeni bir hukuki durum nedeniyle 

bu vergilerin geri istenmesi gibi durumlarda ise, 10. maddenin 

uygulanabileceğini kabul etmek mümkündür.  

                                                           
75 Anılan fıkrada; eğlence vergisi hasılatının yüzde onunun, belediyece verem 

savaşına ayrılıp, belediye sınırları içinde Verem Savaş Derneği Teşkilatı varsa 
yardım olarak bu derneğe verileceği kuralı vardır. 

76 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.3.1998 gün ve E:1996/244, 
K:1998/45 sayılı kararı, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp 
(01.12.2009) 

77 Burada şu hususu vurgulamakta yarar vardır: Yararlandırıcı işlem tesisi için 
yapılan başvuru bir hata düzeltme başvurusu değildir. Bu başvuru doğrudan 10. 
madde kapsamında bir başvurudur. Dolayısıyla talebin reddedilmesi halinde 
şikayet yoluna gidilmesine de gerek yoktur. 

78 Örneğin Danıştay Yedinci Dairesinin 14.11.2005 gün ve E:2005/2542, 
E:2005/2713 sayılı kararında, 10. madde kapsamında idareye başvurulabileceği 
belirtilmiştir.  http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (01.12.2009) 
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1.4.2  2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. Maddesi 

“Üst Makamlara Başvurma” başlığını taşıyan 11.  madde79 ise; dava hakkının 

doğmasından sonra üst makamlara veya işlemi yapmış olan makama 

yapılacak başvuruyu düzenlemektedir. Madde; idari dava açmadan önce, 

idareye, idari işlemin geri alınması, kaldırılması, değiştirilmesi veya yenisinin 

yapılması için fırsat sunmak, idari işlemin hiyerarşik denetime tabi tutulmasını 

sağlamak ve bu denetim sonuna kadar ilgililerin dava haklarını korumak 

amacını sağlayan hükümler içermektedir (Candan 2006b : 452). 

Maddenin, vergi ile ilgili işlemlere karşı başvuruları düzenleyen, (4) numaralı 

bendi; 10. maddenin üçüncü bendinde olduğu gibi, 1982 yılında kabul edilen 

ilk halinde;  

“VUK’ta  yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında bu 
madde hükümleri vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz”  

şeklindeydi. Bu şekliyle 1990 yılına kadar uygulanmıştı. 1990 yılında, 3622 

sayılı Kanunla bent;  

“Bu madde hükümleri, vergi, resim ve harçlarla benzeri mali 
yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsilinden ve bunların zam ve 
cezalarından doğan uyuşmazlıklarda uygulanmaz.”  

şeklinde değiştirilmiştir. Bu haliyle 1994 yılına kadar uygulanan bent,  4001 
sayılı kanunla 18.6.1994 tarihinden itibaren tamamen yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

 

                                                           
79 11. Madde şu şekildedir:  

“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. 

  4.(Mülga bent: 10/06/1994 - 4001/6 md.)” 
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Hata düzeltme talebi ve yargıya götürme ile ilgili üç temel yasanın, ilgili 

maddelerine değinilmesinin ardından bu maddelerin vergi hatalarının 

düzeltilmesinde uygulanması ile ilgili sorunların incelenmesine geçebiliriz.  
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II. VERGİ İHTİLAFLARINDA İDARİ YARGILAMA USULÜ 
KANUNUNUN 10. VE 11. MADDELERİNİN 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

2.1 DÜZELTME VE ŞIKAYET YOLUNUN  İDARI YARGILAMA USULÜ 
KANUNUNUN 10 VE 11. MADDELERI KARŞISINDAKI DURUMU 

İdari Yargılama Usulü Kanununda, vergi hatası ve bu hataların düzeltilmesine 

ilişkin, uygulanma olanağı bulunan (sürelerle ilgili 7. madde dışında) başlıca 

iki madde vardır. Bu maddeler bir önceki bölümde kısaca bilgi verdiğimiz 

“idari makamların sükutu” başlıklı 10. madde ve “üst makamlara başvuru” 

başlıklı 11. maddedir. Bu iki madde bir anlamda bir bütün teşkil etmekte 

ancak ikisi arasında özellikle dava açma süresiyle ilgili önemli farklılıklar 

bulunmaktadır (Özbalcı 2007 : 215).  10. ve 11. maddelerin vergi hatasına 

ilişkin davalarda uygulanması, idari davalara nazaran daha karışık bir hal 

almaktadır (Yerlikaya 2004).  

Bu maddelerde, öncelikle “idari işlem”  ve “süre” konularının ön plana çıktığı 

görülmektedir. Esasen vergi hatalarının düzeltilmesi konusunun 10 ve 11. 

maddelerle birlikte ele alınması, “idari işlem”  ve “sürenin” birer kriter olarak  

göz önünde tutulmasını gerektirmektedir (Yerlikaya 2004).  

 

2.1.1 İdari İşlem Kriteri 

Öncelikle hatırlanacağı üzere; vergi hatasına ilişkin bir düzeltme talebinde 

bulunabilmesi için söz konusu vergilendirme işleminin kesin ve yürütülmesi 

zorunlu işlem olması gerekmekteydi. 11. Maddeye bakıldığında da bu 

şekilde, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemin varlığından ve bu işlemin 

kaldırılması, geri alınması ve değiştirilmesinden bahsedildiği görülmekteydi. 

Yine hatırlanacağı gibi, 11. madde ilgiliye hukuka aykırı bulduğu söz konusu 
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işlemin geri alınmasını, kaldırılmasını veya değiştirilmesini talep hakkı 

vermektedir. 

Bu bağlamda vergi hatası yönünden bakıldığında vergi dairesi, kesin ve 

yürütülmesi zorunlu bir işlem tesis etmiştir. İlgili de var olan işlemin hatalı 

olduğundan bahisle düzeltme yolunu kullanmaktadır. İdari işlem kriteri 

yönünden bakıldığında vergi hatalarının düzeltilmesi başvurularında 11. 

madde uygulanabilir gözükmektedir (Yerlikaya 2004). 

Oysa 10. maddede, ortada idarenin yapmış olduğu bir işlem 

bulunmamaktadır. Aksine, madde, kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemi, ilgiliye 

kendi başvurusu ile meydana getirme imkanını vermektedir. Dolayısıyla 

ortada zaten, hatalı olduğu ileri sürülen, bir vergilendirme işleminin 

bulunduğu durumda 10. madde uygulanabilir gözükmemektedir. Ancak 

vergisel konularda 10. madde yararlandırıcı işlem için uygulanabildiğinden, 

hata düzeltmedeki başvurunun bu kapsamda değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği ayrıca belirlenmelidir. 

İdari işlem kriteri yönünden; tesis edilmiş hatalı bir vergilendirme işleminin 

bulunması halinde, 11. maddenin uygulanabileceği,  10. maddenin  

uygulanamayacağını söylemek mümkündür.  

2.1.2 Süre Kriteri  

Kural olarak dava açma süresi, hatalı vergilendirme işlemi mükellefe tebliğ 

edildikten sonra işlemeye başlamaktadır80. Mükellef bu dava açma süresi 

                                                           
80 “Dava Açma Süresi Başlıklı” İYUK’un 7. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkra 

hükümleri şöyledir:  
1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde 
Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz 
gündür. 
2. Bu süreler;  
a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,  
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 
cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde 
tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; 
tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı 
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içerisinde doğrudan dava yoluna da gidebilir. İlgililer, işlemlere karşı 

maddede belirtilen idari başvuru yollarına gitmek zorunda değildirler. İlgili 

isterse doğrudan dava açabileceği gibi isterse 11. maddede belirtilen usul 

çerçevesinde idari başvuru yolunu da kullanabilir (Candan  2006b : 452).  Bu 

durumda normal yargı süreci başlamış olur. Kaldı ki mükellef yargı yoluna 

gitmekle hatalı olduğunu düşündüğü işleme karşı her türlü iddiayı da ileri 

sürebilir. Yani iddialarını yalnızca VUK’ta sayılan hatalarla sınırlı tutmak 

zorunda da değildir.  

Ancak ilgililerin yargı yoluna başvurmadan, hatalı vergilendirme işlemini 
düzeltme müessesesi kapsamında düzelttirmek isteğiyle, dava açma 
süresi içinde, vergi dairesine başvurması durumunda, hatalı işlemin 
tebliğiyle işlemeye başlayan dava açma süresinin durup durmadığı 
belirsizdir. 

Öncelikle; ortada bir vergilendirme işlemi bulunduğundan bahisle 11. 

maddenin uygulanabilirliği kabul edildiğinde, itiraz mercii probleminin 

karşımıza çıktığı görülmektedir.  Zira 11. maddede açıkça; üst makama, üst 

makam yoksa işlemi yapmış olan makama başvurudan bahsedilmektedir. 

Ancak VUK'un 122. maddesinde yer alan; hataların düzeltilmesinin vergi 

dairesinden isteneceği, kuralıyla 120. maddesinde yer alan; düzeltmeye vergi 

dairesi müdürünün karar vereceği, kuralları karşısında vergilendirme işlemine 

karşı yapılan düzeltme başvurusunun, öncelikle üst makamlara başvuruyu 

arayan 11. madde ile çeliştiği ortadır. 

11. madde ile ilgili açıklamada belirtildiği üzere; dava açma süresinin durması 

için, itiraz başvurusunun idari işlemi tesis eden makamın üstü (teşkilat 

kanununa göre işlemi tesis eden makamın hiyerarşik üstü) olan makama 

yapılması gerektiği konusunda duraksama yoktur. Yani üst makam varken 

işlemi tesis eden makama yapılan başvuru, işlemekte olan dava açma 

süresini durduramaz. 

                                                                                                                                                                     
vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili 
merci veya komisyon kararının idareye geldiği; Tarihi izleyen günden başlar. 



 

 

100

Bu durumda burada, vergilerin tarh ve tahsilinde vergi dairesinin üst 

makamının bulunup bulunmadığına bakmak gerekmektedir. 

2.1.3 Vergi Dairesinin Üst Mercii Var mıdır? 

Bilindiği üzere devletin idare teşkilatında (merkezi idare teşkilatında) kamu 

hizmetleri arasında bir iş bölümü yapılmış ve bu iş bölümü uyarınca her bir 

bakanlık belli bir veya birkaç kamu hizmetini yürütmek üzere kurulmuştur 

(Günday 2002 : 343). Bakanlık teşkilatları ise  başkent teşkilatı ve taşra 

teşkilatından oluşur.  

Merkezi idarenin parçalı yapıdaki bütünlüğünü sağlamaya yönelik araçlardan 

biri ise hiyerarşidir. Hiyerarşi, tek bir tüzel kişi içinde yeralan çeşitli örgüt ve 

birimler arasındaki bütünlüğü sağlar (Gözler 2003 : 161). Hiyerarşi yetkisinin 

kapsamında ise, üstün, astın işlemlerini düzeltme ve iptal etme yetkisi de 

vardır. Hiyerarşi yetkisi aynı kamu tüzel kişiliği içinde geçerli olup, bu yetki 

kendiliğinden veya ilgililerin başvurusu üzerine kullanılabilir (Gözler 2003 : 

168-169). 

Anayasanın 113. maddesine göre; bakanlıklar ve teşkilatları kanunla kurulur. 

Nitekim 16.5.2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5345 sayılı yasa ile Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Maliye 

Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kanunun 23. 

maddesinde; Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatının, doğrudan merkeze 

bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan 

yerlerde bu Kanunun 24 ve 25. maddelerindeki görev ve yetkileri haiz vergi 

dairesi müdürlüklerinden oluştuğu, belirtilmiştir. 23. Maddenin devamında, 

vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler 

kurulmasına ve bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanının yetkili olduğu da kurala bağlanmıştır. Böylece 

kanunun bu maddesiyle; vergi dairesi müdürlüklerinin, vergi dairesi 

başkanlığına bağlı olarak kurulabileceği açıkça belirlenmiş olmaktadır. 
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Vergi dairesi başkanlıkları ise; grup müdürlükleri, bunlara bağlı müdürlükler, 

şubeler ile vergi dairesi müdürlükleri ve komisyonlardan oluşmaktadır (GİB 

2005 : 3-6). Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığının vergi dairesi başkanlıkları 

ile vergi dairesi müdürlüklerinin üst mercii olduğu, vergi dairesi 

başkanlıklarının ise  vergi dairesi müdürlüklerinin üst mercii olduğu, 

anlaşılmaktadır. Böylece gerek vergi dairesi başkanlığının gerekse Gelir  

İdaresi Başkanlığının hiyerarşik yetki kapsamında vergi dairesinin iş ve 

işlemlerini düzeltme ve iptal etme yetkisinin de olduğunu söylemek 

mümkündür. Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı da, mükelleflerin vergi 

dairesinin işlemlerine karşı vergi dairesi başkanlıklarına, vergi dairesi 

başkanlığı olmayan yerlerde ise defterdarlıklara başvurabileceğini kabul 

etmektedir (GİB 2008b : 17). 

Bununla birlikte, vergi hatalarının düzeltilmesinde yetkiyi düzenleyen VUK'un 

120. maddesine;  

“Bu Kanunun 4. maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve yetkilerini 
haiz olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında, düzeltme 
yetkisi, vergi dairesi başkanına ait olup, başkan bu yetkisini ilgili grup 
müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir.”  

fıkrası81 eklenmesine rağmen 124. maddede yer alan; 

“Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları 
düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına 
müracaat edebilirler.”  

hükmünün değiştirilmemesi nedeniyle dava açma süresi geçtikten sonra 

vergi dairesi müdürlüğüne yapılan başvurunun reddi üzerine vergi dairesi 

başkanlığına değil Maliye Bakanlığı’na gidilmesi gerekmektedir. Tabi burada 

5345 sayılı Kanunun 33. maddesindeki atıf gereği, şikayet mercii Gelir İdaresi 

Başkanlığı olmaktadır82. 

                                                           
81 04/04/2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5615 sayılı 

Kanun'un  20. maddesiyle eklenen fıkra 
82 5345 sayılı Kanunun 33. maddesinde; diğer mevzuatta Gelirler Genel 

Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ilgisine göre Gelir İdaresi Başkanlığına; Gelirler 
Genel Müdürüne yapılmış atıflar Gelir İdaresi Başkanına; Başkanlığın görev 
alanına giren konularda Maliye Bakanlığına yapılmış olan atıflar Gelir İdaresi 
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Ancak Danıştay’ın bazı kararlarında; vergi tarh ve tahsilinde vergi 
dairesinin üst mercii olmadığının belirtildiği, bu doğrultuda; dava açma 

süresi içinde vergi dairesine veya Maliye Bakanlığına yapılan başvurularda, 

‘vergi dairesinin üst mercii olmadığından’ 11. maddenin 
uygulanamayacağına karar verildiği görülmektedir. Örneğin ileride verilen 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 16.02.2007 gün ve E:2006/232, 

K:2007/62 sayılı kararında; vergi tarh ve tahsilinde vergi dairelerinin üst 
mercii bulunmadığı  ve bu konularda vergi dairelerinin tek yetkili merci 
oldukları belirtilmiştir83. 

Bu açıklamalardan vergi dairesinin üst merciinin olup olmadığı ve  varsa 

hangi makamın üst merci olduğu konusunda tartışma bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Tabidir ki bu tartışma, düzeltme başvurularında 11. 

maddenin uygulanabilirliğine ilişkin tartışmaları da doğrudan etkilemektedir. 

Dolayısıyla uygulamada; dava açma süresi içinde, hatalı işleme karşı, 
hatanın düzeltilmesi talebiyle : 

1-İşlemi yapan vergi dairesi müdürlüğüne, 

2-Vergi dairesi müdürlüğüne gitmeden doğrudan üst merci kabul edilerek  

vergi dairesi başkanlığına,   

3- Vergi dairesi müdürlüğüne gitmeden doğrudan üst merci kabul edilerek 

Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığına), 

4-Düzeltmenin, vergi dairesi müdürlüğünden dava açma süresi içinde 
istenmesine rağmen, istemin reddi üzerine, dava açılmayarak şikayet 

yoluna,  

                                                                                                                                                                     
Başkanlığına ... yapılmış sayılır, denilmektedir 

83 Belirtilen karara bu bölümde “2.2.1 İhbarnameye Karşı Yapılacak Başvurular” 
başlığı altında yer verilmiştir. 
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Yapılacak başvurularda 11. maddenin uygulanıp uygulanmayacağı,  

dolayısıyla dava açma süresinin durup durmayacağı ve nasıl hesaplanacağı 

belirsizdir.  

Bununla birlikte, idari başvurunun yapılacağı makamın belirlenmesinin 

yargılama usulünün değil, idari usulün konusu olduğu, bu nedenle  İYUK’ta 

yer alan idari usule ilişkin hükmün yerine, VUK’ta yer alan özel hükmün 

uygulanması gerektiği de ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre, dava açma 

süresi içinde tarh işlemine karsı hata düzeltme yoluna başvurmanın dava 

açma süresini durdurabilmesi için, üst makam yerine işlemi yapmış olan vergi 

dairesine başvurulması yeterlidir (Karakoç 2000 : 108). 

Bu arada, 11. maddeyle ilgi kurulmaksızın, vergi dairesine dava açma süresi 

içinde yapılan başvuru üzerine vergi dairesince tesis edilen işlemin, tek 

başına yeni bir işlem olduğu, bu yeni işlemin tebliğinden itibaren otuz gün 

içinde başlı başına davaya konu edilebileceği yönündeki görüş de bazı 

Danıştay kararlarında hakim olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

Örneğin Danıştay Dördüncü Dairesinin oy çokluğu ile verdiği 18.03.2009 gün 

ve E:2007/4655 sayılı kararında özetle; VUK’un 122. maddesi uyarınca 
düzeltme talebinin idarece reddi, kesin ve yürütülmesi zorunlu olan bir 
idari işlem niteliğinde olup, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, 
sürenin düzeltme talebinin reddine ilişkin işlemin tebliğ tarihinden 
itibaren hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.84 Ancak ileride verilen 

Danıştay Yedinci Dairesinin 25.10.2005 gün ve E:2002/1037, K:2005/2522 

sayılı kararında85 ise, idarece tesis edilen işlemin tebliği üzerine dava 
açma süresinin yeniden işlemeye başlamasının ve bu işlemin yeniden 
dava hakkı doğurmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. 

 

                                                           
84 Karar yayımlanmamıştır. 
85 Belirtilen karara bu bölümde “2.2.1 İhbarnameye Karşı Yapılacak Başvurular” 

başlığı altında yer verilmiştir. 
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2.1.4 Değerlendirme 

İdari işlem kriteri yönünden 11. madde, dava açma süresi içinde, hata 

düzeltme yoluna başvurulmasında uygulanabilir görülse de, 11. maddede 

aranan üst makama başvuru şartının, hata düzeltmede dava açma süresine 

etkisinin belirsizliğe yol açtığı, yani; dava açma süresinin durup durmayacağı 

ile, düzeltme talebi üzerine (açık veya zımnen) tesis edilen  işlemin yeni bir 

süre verip vermeyeceği konularının belirsizliğini koruduğunu söylemek 

mümkündür.  

Hatalı vergilendirme işlemi mükellefe tebliğ edildikten sonra işlemeye 

başlayan dava açma süresi, dava açılmaksızın ve herhangi bir merciye 

başvurulmaksızın geçirilebilir. Böylece, her ne kadar idari işlem kriterini 

bünyesinde barındırsa da, 11. maddenin uygulanma kabiliyeti 

zayıflamaktadır. Çünkü 11. maddede açıkça başvurunun dava açma süresi 

içinde istenebileceği belirtilmiştir. Bu durumda dava açma süresini şart 

koşmayan 10. maddenin önü açılmaktadır.  Ancak bu sefer de, 10. maddeye 

göre, ortada itiraza tabi herhangi bir idari işlemin olmaması gerektiğinden 

idari işlem kriteri bakımından 10. maddenin de uygulama kabiliyeti 

azalmaktadır (Yerlikaya 2004). Bu noktada, dava açma süresinin 

geçirilmesinden sonra varlığını sürdüren  hatalı vergilendirme işlemine karşı 

yapılacak başvurunun, “yararlandırıcı işlem” için yapılan başvuru niteliğine 

dönüştüğü  var sayılabilir. 

Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken nokta; hatalı vergilendirme 

işleminin düzeltme zaman aşımı süresi içinde idari ya da yargı yolu ile 

mükellefin lehine düzeltilmesini sağlamaktır. Bu bakımdan 30 günlük dava 

açma süresinin geçirilmesinden sonra uygulanma özelliği kalmayan 11. 

maddenin yerine, idari işlem kriterini içeriğinde bulundurmasa da düzeltme 

zaman aşımı süresi içerisinde getirdiği hak arama yolu ile 10. maddenin 

uygulanma kabiliyetinde olduğu kabul edilebilir. Burada idari işlem kriterini 

sağlamaması yüzünden 10. maddenin vergi hatalarının yargısal yolla 

düzeltilmesinde kullanılması reddedilemez (Yerlikaya 2004 ).  
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Fakat 10. madde hükmü, aynı zamanda, 60 günlük bekleme süresi sonunda 

doğrudan dava açılması hakkını öngördüğü halde, bu defa değerlendirme 10. 

maddeden koparak VUK'un 124. maddesi hükmü dahilinde yapılmaktadır 

(Özbalcı 2007 : 229). 124. Maddede ise Maliye Bakanlığına başvuru gibi iki 

aşamalı idari başvuru zorunluluğu vardır. Bu nedenle İYUK’un 10. 

maddesinin mükellef lehine tanıdığı dava açma süresi, ancak düzeltme 

talebinin reddinden sonra  şikayet yoluyla gidilen Maliye Bakanlığının altmış 

gün içerisinde vereceği ret cevabından ya da suskun kalmasından sonra 

veyahut başvuru tarihinden itibaren başlayan ve azami altı ay olan sürenin 

sonunda başlamaktadır.  

Ancak bu sefer de VUK’ta düzeltme talebinin reddedilmesi üzerine şikayet 

yoluna gitmek için bir süre öngörülmemiş olması da işin farklı bir boyutunu 

oluşturmaktadır. Yani 10. maddede yer alan altı aylık sürede değil zaman 

aşımı süresi içinde herhangi bir zaman şikayet yoluna gidilebildiğinden bu 

yönüyle de 10. maddeden kopmaktadır. 

Esasen bu problemlerin 2886 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden önce,  

düzeltme taleplerinin reddi halinde, düzeltme dilekçesinin itiraz (dava) dilekçesi 

sayılması uygulamasına son verilmesinden sonra çıktığını söylemek 

mümkündür. 

Bu eski uygulamanın vergi idaresi ve mükellefe sağladığı bazı yararlar 

bulunmaktaydı. Bu yararlardan birincisi, yargı organının iş yükünü 

hafifletmesidir. Mükellef, düzeltme istemi reddolsa bile, dilekçesinin 

kendiliğinden dava dilekçesi yerine geçtiğini bildiğinden, yargı yoluna 

gitmeden evvel vergi dairesine başvurmaktadır. Böylece hatanın düzeltilmesi 

halinde konu, yargısal uyuşmazlık yaratılmadan çözümlenmiş olmaktadır. 

İkincisi, yükümlü yararına bir kolaylıktır. Düzeltme isteminde bulunulması 

dava açma süresini kendiliğinden durdurduğundan, mükellefin idarenin ret 

cevabını beklemesi ve istemin reddi halinde dava süresinin kalan kısmı 

içinde dava açması için bir çaba sarfetmesi ve süreleri takip etmesine gerek 

kalmamaktadır. Mükellef süreleri kaçırma riski altında olmadığı gibi, bir dava 
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dilekçesi yazmasına da gerek kalmamaktadır.  Böylece bu hüküm 

mükelleflerin dava açma süresi içinde yaptıkları düzeltme istemleri 

karsısında, yönetsel ve yargısal çözüm yollarını kendiliğinden harekete 

geçirmekte ve aynı zamanda mükellefin bu iki yolun da denetim 

olanaklarından yararlanmasını sağlamaktadır (Koç 1991 : 120). 

Sonuç olarak; hatalı vergilendirme işlemlerinin düzeltilmesi için yapılan 

başvuruların 10. ve 11. maddeler kapsamında değerlendirilmesinin güç 

olduğu görülmektedir. Ancak bazı önemli problemleri barındırmakla birlikte 

yine de dava açma süresi içinde yapılan başvurularda 11. maddenin, dava 

açma süresi geçirildikten sonra yapılan başvurularda ise 10. maddenin 

uygulanabileceğini söylemek mümkündür.  

Düzeltme taleplerinin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 ve 

11. maddeleri karşısındaki durumlarının incelenmesinin ardından aşağıda 

ihbarname ve ödeme emri tebliği ile haciz uygulanması işlemleri için 

yapılabilen başvurular incelenmektedir.  

 

2.2 İHBARNAME, ÖDEME EMRi VE HACiZ İŞLEMLERiNE KARŞI 
YAPILAN BAŞVURULARIN DURUMU 

2.2.1 İhbarnameye Karşı Yapılacak Başvurular 

İhbarname tebliği üzerine, tarhiyatta hata bulunduğundan bahisle yapılan 
düzeltme talebinin reddi üzerine açılan davayı, temyizen inceleyen  
Danıştay Yedinci Dairesi; ihbarname tebliği üzerine, yapılan düzeltme 
talebinin 11. madde kapsamında incelenebileceğini belirtmektedir. 
Dairenin 25.10.2005 gün ve E:2002/1037, K:2005/2522 sayılı kararı özetle şu 

şekildedir86: 

“İYUK’un "Dava açma süresi" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasında, dava 
açma süresinin, ... tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı; 

                                                           
86 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (20.06.2009) 
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11. maddesinde ise; ...  başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de 
hesaba katılacağı hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, 
davacı Banka adına salınan banka ve sigorta muameleleri vergisine 
ilişkin ihbarnamelerin 23.1.2001 tarihinde tebliğ edildiği; davacı 
Banka tarafından 31.1.2001 tarihinde davalı idarenin kayıtlarına 
geçen dilekçe ile vergilendirme hatası yapıldığından bahisle, 
salınan vergilerin kaldırılmasının istenildiği; davacının bu talebi 
üzerine idarece altmış gün içinde bir işlem tesis edilmediğinden, 
istemin reddedilmiş sayıldığı; buna göre de ihbarnamenin tebliğ 
edildiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayan ve 
İYUK’un yukarıda anılan 11. maddesi kapsamında yapılan başvuru 
üzerine durup, bu başvurunun reddedilmiş sayıldığı 1.4.2001 
tarihinde tekrar işlemeye başlayan dava açma süresi içerisinde, en 
geç 24.4.2001 tarihine kadar dava açılması gerekirken ... mahkeme 
kararında isabet görülmemiştir. Öte yandan, idarece tesis edilen 
24.4.2001 tarihli işlemin tebliği üzerine dava açma süresinin 
yeniden işlemeye başlamasının ve bu işlemin yeniden dava hakkı 
doğurmasının düşünülmesi de mümkün değildir.  

Ancak hemen belirtmek gerekir ki Danıştay Yedinci Dairesinin ihbarname 

tebliği üzerine hata bulunduğundan bahisle 11.maddenin uygulanabilirliği 

yolundaki bu kararına karşılık Danıştay Dördüncü Dairesinin görüşü farklıdır. 

Dördüncü Daire bir kararında şöyle demiştir87 : 

“...Belirtilen hükümlere göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere 
ilişkin olarak düzenlenen ihbarnamelerde yer alan vergi ve cezalara 
karşı, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük yasal 
süre içerisinde dava açılması gerekmektedir. VUK’ta belirtilen belli 
yollar dışında üst mercii bulunmayan vergi dairelerince düzenlenen 
vergi/ceza ihbarnamelerinin tebliği üzerine İYUK’un 11. maddesinin 
uygulanma olanağı bulunmadığından, vergi/ceza ihbarnameleri ile 
tebliğ edilen ve süresinde dava açılmayarak kesinleşen amme alacağının 
tahsili için ödeme emri düzenlenebilir” 

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise ihbarname üzerine yapılan 
düzeltme taleplerinin 11. madde kapsamında incelenemeyeceği 
görüşündedir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 16.02.2007 gün ve 

E:2006/232, K:2007/62 sayılı kararı, konuyu genel olarak ele alan önemli bir 

karar olduğundan burada ayrıntılı olarak yer verilmiştir88: 

                                                           
87 Danıştay Dördüncü Dairesinin 21.12.2004 gün ve E:2004/1252, K:2004/2581 

sayılı kararı http://www.danistay.gov.tr/dbs/container.jsp (23.04.2009) 
88 Danıştay Dergisi 116. sayı www.danistay.gov.tr (24.08.2009) 
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“ Vergi ve ceza ihbarnamelerinin 18.2.2004 tarihinde davacı şirkete 
tebliği üzerine 4.3.2004 tarihinde (dava açma süresi içinde) yapılan 
düzeltme başvurusunun reddine dair yazının 16.3.2004 tarihinde 
davacıya tebliğinden sonra, 23.3.2004 tarihinde mahkeme kaydına 
giren dilekçe ile cezalı tarhiyatın kaldırılması istemiyle açılan davayı 
süresinde görüp inceleyerek esas yönünden reddeden vergi 
mahkemesi ısrar kararı yükümlü şirket tarafından temyiz edilmiştir.  ... 

Öncelikle, uyuşmazlığın tarhiyata karşı açılmış bir dava olarak 
kabul edilmesi halinde bu hükmün (11. madde hükmünün)  vergi 
tarhiyatına ilişkin idari işlemlerde uygulanma olanağı bulunup 
bulunmadığının ortaya konulması gerekmektedir. Anayasamızın 
Siyasi Haklar ve Ödevleri düzenleyen Dördüncü Bölümünde "Vergi 
ödevi" başlığı altında yer alan 73. maddesi, herkesin, kamu giderlerini 
karşılamak üzere mali gücüne göre, ancak kanunla konulabilen, 
değiştirilebilen veya kaldırılabilen vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümleri ödemek zorunda olduğunu hükme bağlamıştır. Kamu gelir 
ve giderlerinin öngörülebilmesi ve zamanında bütçelerin 
düzenlenebilmesi yönünden devletin vergi toplama hakkı ile 
vatandaşın kamu hizmetlerinin giderlerini karşılama ödevine ilişkin 
işlemler, her ne kadar tek taraflı olarak tesis edilmeleri ve icrai 
olmaları yönünden idarenin tesis ettiği diğer idari işlemlerden 
farklı değil iseler de, gerek tesis edilmeleri, gerekse icrailik vasfı 
kazanmaları ayrı kurallarla düzenlenmiştir. Bu bağlamda, VUK'un 
20. maddesinde vergi tarhının, vergi alacağının, kanunlarında 
gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından 
hesaplanarak, bu alacağı miktar itibarıyla tespit eden bir idari işlem 
olduğu belirtilmiş, 21 ve devam eden maddelerde ise bu işlemin 
tebliği, verginin tahakkuku ve tahsili ayrı ayrı tarif edilmiştir. Aynı 
Kanunun 377. maddesinde, vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili 
olanlar belirlenmiş, 378. maddesinde, mükelleflerin beyan ettikleri 
matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere, vergi 
hatalarına ait hükümler hariç, dava açamayacakları kurala 
bağlanmıştır. Bu nedenle, beyana dayanan vergilere ait tahakkuk 
işlemleri ancak ihtirazi kayıtla beyanname verilmiş ise dava 
konusu edilebilirler ve bu davalarda 11. maddenin 
uygulanmasına fiilen olanak bulunmamaktadır.  

Öte yandan, yine VUK'un Uzlaşma başlıklı Üçüncü bölümünde yer 
alan Ek Maddelerde, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen 
vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının tahakkuk edecek 
miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin, kanun 
hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da yanılmaktan 
kaynaklandığının veya Kanunun 116 ve müteakip maddelerinde yazılı 
vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun ve 
yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının 
olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idarenin mükellef ile 
uzlaşabileceği öngörülmüş, hatta ek 11 . madde ile tarhiyat öncesi 
uzlaşma dahi yapılabileceği kurala bağlanmış olduğundan, vergi 
uyuşmazlıklarının daha başlangıçta, hem kamu yararı, hem 
mükellef hakları gözetilerek yargıya intikal etmeden 
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çözümlenebilmesi olanağı getirilmiş, uzlaşma sağlanamazsa 
açılacak davalarda dava açma süreleri ise ayrıca düzenlenmiştir.  

Vergileme işlemlerine ait bir diğer düzenleme, VUK'un Üçüncü 
bölümünde yer alan Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat 
başlığı altında yapılarak, idarece yapılacak re'sen düzeltme 
işlemleri veya düzeltme talebi üzerine tesis edilecek işlemler 
belirlenmiş, bunlara karşı dava yolu ve düzeltme süreleri ayrı ayrı 
gösterilmiş, böylece uyuşmazlıkların, yargıya intikal etmeden 
çözümlenebilmesine olanak sağlamıştır. 

Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, vergi ödevinin 
yerine getirilmesi için tesis edilen idari işlemlerin özel kurallara 
tabi olduğu, nihai işlem tesis edilmeden önce ve işlemin 
tesisinden sonra, yükümlülere idari müracat yollarının tanındığı, 
böylece kesin işlem tesis edildikten sonra, dava yolu dışında, 
kamu alacağının gecikmeksizin tahsilinin sağlanmasının 
amaçlandığı görülmektedir. Vergi tarhına ilişkin işlemlerin yukarıda 
belirtilen yollarla düzeltilmesinin sağlanamaması veya bu yollara 
başvurulmaması halinde, dava açılmamışsa, tahakkuk eden vergi, 
VUK’un 111. maddesi uyarınca Kanunlarında gösterilen süreler içinde 
ödenir. Belirtilen aşamalardan sonra, hiçbir idari müracaat, bu 
ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıramayacağından, dava 
yoluna gidilmediği takdirde süresinde ödenmeyen vergi 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre cebren tahsil edilir. Söz konusu 
işlemlerin dava konusu edilmeleri halinde ise,İYUK’un 7. maddesinde 
vergi mahkemelerinde dava açma süresi, diğer idari işlemlere karşı 
idari mahkemelerde açılan dava sürelerinden kısa tutularak, özel 
kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde, 30 gün olarak 
belirlenmiş, aynı Kanunun 27. maddesinin birinci bendinde de idari 
işlemlere karşı dava açılmasının idari işlemin yürütülmesini 
durdurmayacağı hükme bağlandığı halde, maddenin 3. bendinde, 
vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların 
açılmasının, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 
yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen 
bölümünün tahsil işlemlerini durduracağı öngörülmüş, tahsil 
işlemlerinin durmayacağı haller maddede ayrıca belirlenmiştir. 

Bütün bu farklı düzenlemeler, vergiye ait idari işlemlerin özellikleri 
ile kamu maliyesinin, kamu hizmetlerinin aksamadan 
yürütülebilmesini sağlayacak şekilde zamanında düzenlenmesi 
gereği göz önüne alınarak yapılmış ve böylece kamu alacağının 
sürüncemede kalmaması amaçlanmıştır. Tarh işlemlerinin 
kaldırılmasında, geri alınmasında, değiştirilmesinde veya yeni bir 
işlem yapılmasında, özel bir kanun olan Vergi Usul Kanunu 
ayrıntılı bir biçimde düzenlemeler öngörmüş ve uyuşmazlıkların 
en aza indirilmesi sağlanmıştır. Bu durumda, vergi tarh ve 
tahsilinde üst mercii bulunmayan ve tek yetkili mercii olan vergi 
dairelerine bir kere daha müracaatın hiçbir açıklaması olamaz. 
Öte yandan, söz konusu hükmün tarhiyata ilişkin vergi 
uyuşmazlıklarında uygulanması, idari müracaatın tarh edilen bir 
verginin ödenmesini durdurmayacağı ve kanunen belli süre 
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içinde ödenmeyen verginin cebren tahsilinin zorunlu olduğu göz 
önüne alındığında, uygulamada tahsil aşamasına gelmiş ve hatta 
tahsil edilmiş bir verginin tarhına ilişkin işlemin dava konusu 
edilebilmesi sonucunu doğuracak, bu şekilde açılan bir davada tarh 
işleminin duracağı yolundaki İYUK’un 27.  maddesindeki hüküm bir 
anlam ifade etmeyecektir.  

Bu gerekçelerle, İYUK’un 11. maddesinde yer alan hükmün, 
verginin tarhına ilişkin idari işlemler yönünden uygulanması 
hukuken mümkün görülemez. ... 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle tarhiyata karşı açılan davalarda 
İYUK’un 11. maddesine göre yapılan müracatların süreyi 
durdurması ve verilen cevap üzerine bu sürenin yeniden 
işlemeye başlaması olanaklı bulunmadığından, mahkemenin bu 
yoldaki gerekçesinde isabet bulunmamaktadır.  

Ancak, vergi uyuşmazlıklarının, İYUK’a uygun biçimde vergi 
mahkemeleri nezdinde açılacak davalar ile çözüme 
kavuşturulması esas ise de, uyuşmazlığın vergi hatasından 
kaynaklanması durumunda mükelleflerin; önce düzeltme yoluna 
başvurarak bu hatanın giderilmesini yetkili makamlardan 
istemek, bu istemlerinin reddi halinde ise dava açma sürelerine 
bağlı kalmak koşuluyla yargı yerlerine başvurma hakları 
bulunduğu gibi, bu iki hakkı ayrı ayrı kullanmalarına engel bir 
düzenleme de bulunmamaktadır. Davacının hata bulunduğu 
iddiasıyla yaptığı düzeltme isteminin reddi yolundaki işlemin 
16.3.2004 tarihinde tebliği üzerine 23.3.2004 tarihinde vergi 
mahkemesi kaydına giren dilekçeyle açtığı bu davanın 
konusunun, düzeltme isteminin reddine ilişkin işlem olduğu 
dikkate alınmadan verilen ısrar kararının, yukarıda belirtilen yasal 
düzenlemeler uyarınca incelenerek yeniden bir karar verilmek üzere 
bozulması gerektiğinden ... ısrar kararının bozulmasına ... 16.2.2007 
gününde oyçokluğu ile karar verildi.” 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu bu kararı oy çokluğu ile almıştır. 
Karara katılmayan üyelerin yazdığı karşı oy, tartışmanın diğer yönünün 

gösterdiğinden önem taşımaktadır ve aşağıya alınmıştır:  

“... İYUK’un 7. maddesinde, dava açma süresinin, ...  vergi 
mahkemelerinde otuz gün olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 11. 
maddesinde ise, ... başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de 
hesaba katılacağı hüküm altına alınmıştır. Sözü edilen maddenin 4. 
fıkrasında yer alan, "Bu madde hükümleri, vergi, resim ve harçlarla 
benzeri mali yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsilinden ve bunların zam 
ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda uygulanmaz." hükmü de 
4001 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 18.6.1994 tarihinden itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır. 4001 sayılı Kanunun anılan 6. maddesinin 
gerekçesinde; vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlerin 
tarh, tahakkuk ve tahsili ve bunların zam ve cezalarından doğan 
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uyuşmazlıklarda, idari davaya konu olacak işlemlere karşı 
mevcut hükümlere göre dava açılmadan önce idari makamlara 
başvurulmasının mümkün bulunmadığı, başvuru yapılması dava 
süresini durdurmadığı için daha sonra açılan davaların süre 
aşımı yönünden reddedildiği, bu sebeple çoğu zaman hak 
kayıplarına neden olunduğu, gerek bu gibi haksızlıkların ortadan 
kaldırılması ve gerekse dava yoluna başvurulmadan idareye 
yapılacak başvuru yoluyla uyuşmazlıkların çözümlenmesinin 
sağlanmasının, dava sayısını azaltma yönünden yapacağı olumlu 
etki göz önüne alınarak, söz konusu fıkranın yürürlükten kaldırıldığı 
belirtilmiştir. 

Gerekçede yapılan bu açıklamadan; İYUK’un 11. maddesinin 4. 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıyla güdülen amacın, tıpkı diğer 
idari işlemlerde olduğu gibi, tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleriyle 
karşılaşan yükümlülere, bu işlemlerin kaldırılması, geri alınması, 
değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için dava açma 
süresi içinde idareye başvuru yolunu açmak, bu başvuru ile dava 
açma süresini durdurmak ve böylece uyuşmazlıkların, dava 
aşamasına gelmeden, idari süreç içerisinde yeniden incelenip 
çözülmesi olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu bakımdan; İYUK’un idari başvuru yolunu düzenleyen 11. 
maddesinin 18.6.1994 tarihinden itibaren vergi, resim ve 
harçlarla benzeri mali yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsilinden 
ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda da 
uygulanması, yani, ilgililerin bahsi geçen işlemlere karşı 
doğrudan idari dava açma ya da idari itiraz yoluna başvurma 
haklarının olması, açıklanan yasal düzenleme sonrası doğan 
hukuki duruma ve bu düzenlemeyi yapmaktaki Kanun 
Koyucu'nun amacına uygun bulunmaktadır. Öte yandan; sözü 
edilen 11. maddenin ilk fıkrası kuralı; yürürlükten kaldırılan 4. 
fıkrası da, bu kuralın istisnasını düzenlemektedir. İstisnanın 
yürürlükten kaldırılmasıyla, kuralın istisnasının konusuna da 
şamil bir biçimde uygulanacak duruma gelmesi, bir hukuk 
kuralıdır. Bu nedenlerle, vergilendirme işlemlerine karşı İYUK’un 
11. maddesi uyarınca yapılan başvurunun, işlemekte olan idari 
dava açma süresinin durmasını sağlamayacağının hukuka uygun 
biçimde söylenmesi, olanaklı bulunmadığı gibi Kanun 
Koyucu'nun iradesine de aykırılık oluşturacağından; temyiz 
isteminin ısrar hükmü yönünden reddi, gerekeceği oyu ile karara 
katılmıyoruz.” 

 

Görüldüğü üzere ihbarname üzerine yapılan düzeltme başvurusunun 

11. madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği,  bu 

kapsamda dava açma süresinin nasıl hesaplanacağı üzerinde yapılan 
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tartışma oldukça hararetlidir. Bu kararda, Danıştay Vergi Dava Daireleri 

Kurulu, özetle şunu söylemektedir: 

1-Her ne kadar birer idari işlem de olsalar vergi ödevinin yerine 

getirilmesi için tesis edilen idari işlemler özel kurallara tabidir. Nihai 

işlem tesis edilmeden önce ve işlemin tesisinden sonra, yükümlülere 

belirli idari müracaat yolları tanınmış ancak; kesin işlem tesis edildikten 

sonra dava yolu dışında bir yol öngörülmemiştir. 

2-Vergi tarh ve tahsilinde vergi dairelerinin üst mercii bulunmamaktadır. 

Tek yetkili mercii olan vergi dairelerine bir kere daha müracaatın hiçbir 

açıklaması olamaz. 

3-Tarhiyata karşı açılan davalarda 11. maddeye göre yapılan 

müracaatların süreyi durdurması olanaklı değildir. 

4-İhbarname tebliği üzerine yapılan düzeltme başvurusuna verilen 

cevap, doğrudan yeni bir dava açma süresi vermektedir ve doğrudan 

dava konusu edilebilir. Ancak burada dava konusu olacak husus tarhiyat 

değil, düzeltme isteminin reddidir. Tabi bu durumda inceleme de 

yalnızca hata kapsamında incelenerek değerlendirilecek böylece hukuki 

uyuşmazlık var ise dava reddedilecektir. 

Ancak belirttiğimiz gibi bu karar oy çokluğu ile alınmış olup, karara 

katılmayan üyeler, 11. maddede yapılan yasal değişikliğin gerekçesinin 

de 11. maddenin uygulanabileceğini ortaya koyduğunu ileri sürmektedir. 

İhbarname ile ilgili tartışmalı durumun bir benzeri de ödeme emri 

konusunda yaşanmaktadır. Aşağıda ödeme emrine karşı yapılacak 

başvurular incelenmiştir. 
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2.2.2 Ödeme Emrine Karşı Yapılacak Başvurular 

Danıştay Yedinci Dairesi ödeme emrine karşı 11. maddenin uygulanabileceği 

görüşündedir. Dairenin 21.11.1997 gün ve E:1997/2994, K:1997/4176 sayılı 

kararında konu ayrıntılı olarak ele alınmış olup karar şu şekildedir89: 

“Yükümlü şirketin sahip olduğu taşıtlara ait ek motorlu taşıtlar vergi- 
sinin tahsili amacıyla tanzim ve tebliğ olunan ödeme emirlerinin 
kaldırılması yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işleminin 
iptali istemiyle açılan davayı süre aşımı nedeniyle reddeden ... Vergi 
Mahkemesinin ... kararı temyiz edilmiştir. ... İYUK’un 11. maddesinde 
ise, ... hüküm altına alınmıştır. Sözü edilen maddenin 4. fıkrasında 
yer alan "Bu madde hükümleri, vergi, resim ve harçlarla benzeri 
mali yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsilinden ve bunların zam ve 
cezalarından doğan uyuşmazlıklarda uygulanmaz" hükmü 4001 
sayılı Kanunun 6. maddesi ile 18.6.1994 tarihinden itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır.  

4001 sayılı Kanunun 6. maddesinin gerekçesinde, vergi, resim ve 
harçlarla benzeri mali yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsili ve 
bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda, idari 
davaya konu olacak işlemlere karşı mevcut hükümlere göre dava 
açılmadan önce idari makamlara başvurulmasının mümkün 
bulunmadığı, başvuru yapılması dava süresini durdurmadığı için 
daha sonra açılan davaların süreden reddedildiği, bu sebeple 
çoğu zaman hak kayıplarına neden olunduğu, gerek bu gibi 
haksızlıkların ortadan kaldırılması ve gerekse dava yoluna 
başvurulmadan idareye yapılacak başvuru yoluyla 
uyuşmazlıkların çözümlenmesinin sağlanmasının, dava sayısını 
azaltma yönünden yapacağı olumlu etki göz önüne alınarak, söz 
konusu fıkranın yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir. 

Buna göre, İYUK’un 11. maddesinin 4. fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasıyla güdülen amacın, tıpkı diğer idari işlemlerde olduğu 
gibi, tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleriyle karşılaşan yükümlülere, 
bu işlemlerin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni 
bir işlem yapılması için dava açma süresi içinde idareye başvuru 
yolunu açmak, bu başvuru ile dava açma süresini durdurmak ve 
böylece uyuşmazlıkların, dava aşamasına gelmeden, idari süreç 
içerisinde yeniden incelenip halledilmesi olduğu anlaşılmaktadır 
....  

Yani, ilgililer bahsi geçen işlemlere karşı doğrudan doğruya idari dava 
açabilecekleri gibi, dilerlerse idari itiraz yoluna da 
başvurabileceklerdir. İYUK’un sözü edilen 11. maddesinde, tesis 
edilmiş bulunan idari işlemlere karşı yapılacak ve idari dava 
açılmadan önce tüketilmesi zorunlu olmayan (ihtiyari) idari başvuru 

                                                           
89 http://www.danistay.gov.tr/dbs/container.jsp (09.01.2010) 
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(itiraz) yolu düzenlenmiş bulunduğundan, ödeme emirlerine karşı da 
itiraz yoluna başvurulup başvurulamayacağı hususunun tespiti 
bakımından idari işlemler içerisinde ödeme emirlerinin mahiyet 
ve niteliğinin saptanması önem arz etmektedir. İdari işlemler, idari 
makamlar tarafından, bir kamu  yürütülmesi amacıyla, kamu gücü 
kullanılarak ve tek taraflı iradeyle yapılan, ilgililer üzerinde hukuki 
sonuçlar doğuran, kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemler olarak 
tanımlanmaktadır. 

Ödeme emri de, 6183 sayılı Kanunun ... 55. maddesinde 
tanımlanan, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, borçlarını 
7 gün içinde ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları 
lüzumunun bildirildiği bir idari işlemdir. ... Bu anlamda ödeme 
emri tebliğ edilmekle, kamu gücü kullanılmak suretiyle bir 
alacağın takibine başlanılmış olmaktadır. Başka bir deyişle, 
ödeme emri, kamu alacağının, cebren tahsiline yönelik tesis 
edilmesi zorunlu ilk işlemdir. Bu haliyle, vergi kanunlarına göre 
tahakkuk etmiş ve vadesinde de ödenmemek suretiyle 
kesinleşmiş bir verginin,  6183 sayılı Kanunun çerçevesinde ve 
bu kanunun idareye tanıdığı yetkiye dayanılarak cebren tahsili 
aşamasında tesis edilen ödeme emrinin, idari itiraza konu diğer 
idari işlemlerden ayrı tutulması mümkün değildir.  

İYUK’un 11. maddesinde ön görülen idari başvuru yollarının vergi, 
resim ve harçlar konusundaki uyuşmazlıklar hakkında uygulanmasına 
engel teşkil eden mülga 4. fıkra hükmü, vergi, resim ve harçlarla 
benzeri mali yükümlerin tarh ve tahakkukuna ilişkin uyuşmazlıkların 
yanı sıra, tahsile ilişkin uyuşmazlıkları da kapsamına almaktadır. 
Ödeme emrinin de tahsile yönelik bir idari işlem olma özelliği 
dikkate alındığında, 18.6.1994 tarihinden itibaren vergi, resim ve 
harçlarla, benzeri mali yükümlerin tarh ve tahakkukuna ilişkin 
uyuşmazlıklar hakkında uygulanabilecek olan  İYUK’un 11. 
maddesindeki idari başvuru yolunun ödeme emirleri hakkında da 
uygulanabileceğinin kabulü zorunludur. Aksine düşüncenin, 
maddenin yazılış tarzına olduğu kadar, amacına da aykırı 
sonuçlar doğuracağı kuşkusuzdur.” 

 

Bu karar özetle; ödeme emrinin bir idari işlem olduğunu, bu nedenle 11. 

maddenin uygulanabileceğini, nitekim 11. maddede yapılan değişiklikteki  

kanun koyucunun amacının da vergilerin tahsiline ilişkin 
uyuşmazlıklarda da bu maddenin uygulanabilirliğini sağlamak olduğunu 
ileri sürmektedir. 
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Aynı Daire ödeme emrine karşı hata kapsamında düzeltme talep 

edilebileceğini de kabul etmektedir. Dairenin 19.03.2001 gün ve 

E:2000/2117, K:2001/783 sayılı karar şu şekildedir90:  

“.. ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davaların, vergi 
mahkemesince süre aşımı nedeniyle reddi üzerine, davacı 
tarafından, vergilerin ait olduğu dönemde şirketin kanuni temsilcisi 
olmadığı ileri sürülerek, VUK'un düzeltme hükümleri uyarınca Vergi 
Dairesine başvurulduğu, başvuruya 60 gün içinde cevap verilmemesi 
nedeniyle de, şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına müracaat edildiği; yine 
bu başvuruya da 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine, zımni ret 
işleminin iptali istemiyle Vergi Mahkemesinde dava açıldığı 
anlaşılmıştır. ... 

Olayda da, davacı tarafından, kendisine VUK'un 10. maddesi uyarınca 
tebliğ edilen ödeme emri içeriği vergiler nedeniyle, aynı Kanunun 
düzeltme hükümlerine göre yapılan düzeltme ve şikayet başvurusunun 
cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine, bu ret işleminin iptali istemiyle 
dava açıldığı anlaşıldığından, mahkemece, uyuşmazlık hakkında, 
yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak karar verilmesi 
gerekirken, kendisine ödeme emri tebliğ edilen şahısça, ancak, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava 
açılabileceği, 6183 sayılı Kanunda başkaca bir başvuru yolu 
öngörülmediği noktasından hareketle ve davanın ödeme emirlerinin 
iptali istemiyle açıldığının kabulüyle davanın süre aşımı nedeniyle 
reddinde isabet bulunmamaktadır. 

Öte yandan, davacının temyiz istemi üzerine Maliye Bakanlığınca 
gönderilen savunma dilekçesinde, takibe konu vergilerin ait olduğu 
dönemlerde, davacının, vergilerin asıl mükellefi şirketin yönetim 
kurulu üyesi olmadığının tespit edilmesi nedeniyle, davacı adına 
düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emirlerinin iptal edildiği 
belirtildiğinden, vergi mahkemesince, bu hususun da göz önünde 
bulundurulacağı tabiidir.”  

Bu karardan, ödeme emrine karşı vergilendirme hataları kapsamında 
düzeltme talep edilebileceği anlaşılmaktadır. Nitekim karardan  anlaşıldığı 

kadarıyla davacının ödeme emrine karşı yaptığı düzeltme talebinin zımnen 
reddedilmekle birlikte, sonradan bu talebinin vergi idaresince kabul 
edilerek ödeme emirlerinin iptal edildiği anlaşılmaktadır. Bu durum 

ödeme emrine karşı da düzeltme talep edilebileceğini göstermesi bakımından 

önemlidir.  

                                                           
90 http://www.danistay.gov.tr/dbs/container.jsp (02.04.2009) 
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Ancak Danıştay Yedinci Dairesinin bu görüşüne karşılık Danıştay Vergi Dava 

Daireleri Kurulu ödeme emrine karşı düzeltme yoluna gidilemeyeceği 

görüşündedir. Örneğin 18.10.2006 gün ve E:2006/75, K:2006/300 sayılı 

kararında; vergi davalarında 11. maddenin uygulanma olanağının 

bulunmadığı, kesinleşmiş kamu alacağının tahsili amacıyla düzenlenen 

ödeme emirlerinin 6183 sayılı Kanunun 58. maddesi kapsamında 

incelenmesi gerektiğine hükmetmiştir.91 

 

2.2.3 Hacze Karşı Yapılacak Başvurular 

Haciz 6183 sayılı Kanunda kamu alacağının tahsil usullerinden biri olarak 

belirlenmiştir (6183 sayılı Kanunun 62. maddesi). Kamu alacağının tahsili için 

mal ve haklarına haciz uygulanan bir kimsenin hacze karşı hata düzeltme 

yoluna gidip gidemeyeceği ile 10. ve 11. maddeler kapsamında başvuru 

yapıp yapamayacağına ilişkin Danıştay kararları aşağıda incelenmektedir.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki; 6183 sayılı Kanun'da hacze itiraz veya yargı 

yoluna başvuru ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 

hata düzeltme ile ilgili  hükümlerin bulunduğu VUK'un, düzeltme zaman 

aşımını düzenleyen 126. maddesinin (c) bendinde; zaman aşımının, 

ihbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde, haczin 

yapıldığı  tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamayacağı hükmü mevcuttur. 

Bu maddeden hareketle hacze karşı düzeltme yoluna gidilebileceğini 

söylemek pekala mümkündür.  

Hacizle ilgi olarak, haczin kaldırılması istemiyle yapılan düzeltme 

başvurusunun reddi üzerine açılan davada, Danıştay Dördüncü Dairesince 

verilen güncel bir karar bulunmaktadır. Karara konu olayda; temsilcisi olduğu 

şirketin vergi borçları nedeniyle gayrimenkulüne uygulanan haczin 
kaldırılması istemiyle yaptığı düzeltme şikayet başvurusunun reddi 
üzerine açılan davada; vergi mahkemesi; ‘hacze karşı düzeltme şikayet 
                                                           
91 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (11.11.2009) 
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yoluna gidilemeyeceği” gerekçesiyle davayı süre yönünden reddetmiştir. 

Danıştay Dördüncü Dairesi 28.1.2009 gün ve E:2008/6504, K:2009/504 sayılı 

kararında şöyle demiştir:92  

“İYUK’un 2. maddesinin birinci fıkrasında, idari işlemler hakkında 
yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile menfaatleri 
ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları  idari dava türü olarak 
sayılmıştır.  Aynı kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasında  dava açma 
süresinin ... otuz gün olduğu 8. maddesinde sürelerin tebliğ yayın ve 
ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı, 11. 
maddesinde ise ... hükme bağlanmıştır. Haciz işlemini vergi 
dairesinin üst makamı olarak inceleme yetkisi bulunmayan 
Maliye Bakanlığı’na yapılan başvurunun İYUK’un 11. maddesi 
kapsamında üst makamlara yapılmış bir başvuru olarak kabulüne 
olanak bulunmamaktadır. Buna göre haciz işleminin davacıya 
tebliğine ilişkin bir bilgi dosyada bulunmamakla birlikte davacı 
tarafından en geç 6.3.2008 tarihinde öğrenilen ve aynı gün haczin 
kaldırılması için vergi dairesine yapılan başvuru üzerine dava 
açma süresi durmuş olan olayda, bu istemin reddine ilişkin 
15.3.2008 günlü vergi dairesi müdürlüğü yazısının Maliye Bakanlığına 
başvuruda bulunulan 1.4.2008 tarihinde tebliğ edildiğinin kabulü 
halinde dahi 5.5.2008 tarihinde açılan davada süre aşımı 
bulunmaktadır. Diğer taraftan, mülkiyet hakkına taalluk etmesi 
nedeniyle ilgililerin tasarruf hakkını kısıtlayan, menfaatlerini ihlal 
eden bir işlem olan haczin, etkisini idarece kaldırılmasına veya 
yargı yerince iptal edilmesine kadar sürdürdüğü açıktır. 
Dolayısıyla haczin kaldırılması için menfaat ihlali devam ettiği  
sürece  ilgililerin her zaman idareye başvurup isteklerinin reddi 
halinde 30 günlük dava açma süresi içinde dava açmaları 
mümkündür. Bu nedenle temyiz isteminin reddine, mahkeme 
kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına karar verildi.” 

Benzer şekilde Danıştay Üçüncü Dairesinin 28.12.2005 gün ve E:2005/2270 

K:2005/2921 sayılı kararı ise özetle şu şekildedir93: 

“... Olayda, davacının 3.5.2005 tarihinde davalı idareye başvurarak 
gayrimenkullerine konan haczin kaldırılmasını istediği ve bu istemin 
26.5.2005 tarihinde tebliğ edilen 23.5.2005 tarih ve 5848 sayılı işlemle 
reddedilmesi üzerine 13.6.2005 tarihinde asliye hukuk mahkemesi kaydına 
giren dilekçeyle dava açıldığı anlaşılmıştır. İYUK’un 11. maddesi uyarınca 
idareye yapılan başvuru işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini 
durdurduğundan haczin öğrenilme tarihinde idareye yapılan başvurudan 
sonra idarenin ret cevabının tebliğ tarihi olan 26.5.2005 tarihinden 
itibaren otuz günlük dava açma süresinin onsekizinci günü olan 
13.6.2005 tarihinde açılan dava süresinde olup, davanın süre aşımı 

                                                           
92 Karar yayımlanmamıştır. 
93 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (01.01.2010) 
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nedeniyle reddedilmesi yolunda verilen mahkeme kararında hukuka 
uygunluk bulunmamaktadır.” 

Bu  iki karardan çıkarılacak birkaç sonuç bulunmaktadır: 

1-Haciz işlemi yönünden Maliye Bakanlığı vergi dairesinin üst makamı 

değildir. 

2-Hacze karşı vergi dairesine yapılan başvuru, dava açma süresini durdurur 

3-Haciz konusu mülkiyet hakkını ilgilendirdiğinden, her zaman idareye 

başvurularak, başvuruya verilen cevap üzerine 30 gün içinde dava açılabilir. 

 

2.3 DÜZELTME ŞİKAYET YOLUNA VEYA İDAREYE BAŞVURULMASININ 
DÜZELTİLMESI İSTENEN İŞLEMİN YÜRÜRLÜĞÜNE ETKİSİ 

Gerek hata düzeltme kapsamında, gerekse 10. ve 11. madde kapsamında, 

dava açma süresi içinde vergi dairesinden düzeltme talep edilmesi 

durumunda, düzeltme başvurusunun düzeltilmesi istenen işlemin yürürlüğüne 

etkisi, vergilendirme işlemlerine karşı 10. ve 11. maddenin uygulanıp 

uygulanmayacağının kabulüne bağlıdır. 

Esasen Danıştay Vergi Dava Dairelerinin muhtelif kararlarından, 10. ve 11. 

maddelerin vergi ihtilaflarında uygulanabilirliğine göre, bu maddelere 

kapsamında yapılan başvurunun dava açma süresini durdurduğu veya 

durdurmadığı kabul edilmektedir. Örneğin Danıştay Üçüncü Dairesi, 

ihbarnameye karşı düzeltme yoluna gidilerek açılan davada verdiği  

18.10.2005 günlü ve E:2004/2675, K:2005/2211 sayılı kararında başvurunun 

işlemeye başlayan dava açma süresini durdurmayacağına hükmetmiştir. 

Karar kısaca şu şekildedir94: 

“...Vergi uyuşmazlıklarının, İYUK’a uygun biçimde vergi mahkemeleri 
nezdinde açılacak davalar ile çözüme kavuşturulması esas ise de, 
uyuşmazlığın vergi hatasından kaynaklanması durumunda 

                                                           
94 Karar yayımlanmamıştır. 
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mükelleflerin; önce düzeltme yoluna başvurarak bu hatanın 
giderilmesini yetkili makamlardan istemek, bu istemlerinin reddi 
halinde ise dava açma sürelerine bağlı kalmak koşuluyla yargı 
yerlerine başvurma hakları olduğu gibi, bu iki hakkı aynı anda 
kullanmalarına engel bir düzenleme de bulunmadığı, vergilendirme 
hatası olduğu iddiası ile düzeltme yoluna başvurulması halinde, 
ihbarnamelerin tebliğini izleyen günden itibaren başlayan dava 
açma süresinin durmayacağı, bu süre geçtikten sonra ilgililerin 
ancak, düzeltme isteminin reddi veya reddedilmiş sayılması 
yolundaki olumsuz işlemi dava konusu edebileceği, mahkemece 
bu husus incelenmeksizin verilen kararda isabet görülmemiştir.”  

Aynı şekilde; düzeltme talebinin kabul edilmemesi üzerine, şikayet yoluna 

müracaat sonrasında dava yoluna gidilmesi ayrı bir prosedür olup kesinleşen 

vergi borcunun tahsil işlemini durdurmayacağından ödeme emri 

düzenlenebileceğine ilişkin Danıştay Dördüncü Dairesinin 12.6.2000 gün ve 

E:1999/2681, K:2000/2716 sayılı kararı vardır (Kızılot 2005 : 886). 

Bu bölümde düzeltme taleplerinin yargıya taşınmaları halinde 

uygulanabilecek usul kuralları, en yaygın vergilendirme işlemleri olan 

ihbarname ve ödeme emri tebliği ile haciz uygulanması işlemleri ile birlikte 

ele alınarak incelenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda gerek söz konusu 

işlemlere karşı doğrudan, gerekse hata düzeltme kapsamında 10. ve 11. 

maddelerin uygulanabilirliği Danıştay kararları doğrultusunda irdelenmiştir. 

Çalışmanın takip eden kısmında ise; ülkemiz Vergi Hukukuna yön veren 

Almanya ile ülkemiz İdare Hukukuna yön veren Fransa’da hata düzeltme ve 

vergi ihtilaflarıyla ilgili uygulanan sistemlere genel hatlarıyla değinilmiştir. 
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III. YURT DIŞI UYGULAMALARI  

3.1 GENEL OLARAK 

Ülkemizde 1950 yılında gerçekleştirilen vergi reformunda Alman modeli Gelir 

Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kabul 

edilmiştir (Tuncer 2006 : 265). Ülkemizde, geçen yarım yüzyılı aşkın süre 

içinde anılan kanunlarda oldukça çok değişiklik yapılmış olup özellikle, 1982 

yılında vergi yargı sisteminin kurumasıyla, vergi usul kanununda  

yargılamaya ilişkin kuralların bir kısmı da dahil olmak üzere kapsamlı 

değişiklikler yapılmıştır. 1982 yılında kurulan vergi mahkemeleri  idari yargı 

sistemi içinde örgütlendirilmiştir.  

Öte yandan Ülkemiz İdari Yargı Sisteminin kuruluşu Danıştay’ın kuruluşu ile 

eş zamanlıdır. Danıştay “Şurayı Devlet” adıyla 10 Mayıs 1868 tarihinde 

kurulmuştur  (Candan 2006b : 8). Türk idare hukuku başlangıcından bugüne 

büyük ölçüde Fransız idare hukukundan esinlenmiştir (Gözler 2004).  

Bu nedenle, Almanya ve Fransa’da  hata düzeltme ve vergi ihtilaflarıyla ilgili 

uygulanan sistemler burada genel hatlarıyla incelenmiştir. 

 

3.2 ALMANYA 

Almanya’da vergi hukuku gelişmiş bir hukuk dalıdır. Vergi kanunlarının büyük 

bölümü anayasa mahkemesinin denetiminden geçmiştir. Anayasaya aykırı 

olanlar da sistem dışına çıkarılmıştır. Sistemde özel vergi kanunlarının 

yanında, idari usul kanunu vergi usu kanunu vardır. Alman hukukunda 

idari usul kanunu ile vergi usul kanunu birbirini tamamlar niteliktedir. Vergi 
yargısı bağımsız bir örgütlenmeye sahiptir. Vergi anlaşmazlıklarını 
çözümünde önce idareye sonrada yargıya başvuru yolu olarak ikili bir 
sistem kabul edilmiştir. İdari aşamada yükümlü, vergi idaresince yapılan 

tarhiyatın tebliği üzerine bir ay içinde tarhiyatı yapan vergi idaresine itiraz 
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edebilir. Vergi idaresi itiraza cevap verir (Saban 2006 : 280).   Mükellef 

itirazında her türlü iddiayı ileri sürebilir. Mükellefin talebi üzerine olayın 

yeniden incelenmesi aşamasında vergi dairesinin olağanüstü yetkileri vardır. 

Örneğin vergiyi terkin edebilir, matrahı indirebilir. Bu durum Almanya’da 

uyuşmazlıkların %90’ının yargıya gitmeden çözümünün nedenini de 

göstermektedir.  

Yargı aşaması ise vergi dairesinin cevabına, yükümlünün mahkemede itiraz 

etmesiyle başlar. Ancak yargı yoluna başvurabilmek için mükellefin idare ile 

uzlaşmayı denemesi zorunludur (Kızılot – Kızılot 2009 : 92). Vergi yargısı 

organları eyalet merkezlerinde oluşturulan vergi mahkemeleri ile vergi 

davalarında üst yargı organı olarak federal mali mahkemeden oluşur. Ayrıca 

bu mahkemenin kararlarına karşı Federal Anayasa Mahkemesine 

başvurabilir. Bu alandaki düzenlemeler mali mahkeme usul kanununda yer 

alır (Saban 2006 : 280).  

Öte yandan vergi dairesi, vergileme ile ilgili belgeleri (tahakkuk fişi, 

ihbarname, karar gibi) gerek tahakkuk, gerekse itiraz safhasında 

bulunsun, geri alıp iptal edebilir, değiştirebilir veya üzerinde düzeltme 

yapabilir. Uyuşmazlık, Maliye Mahkemesine intikal etmiş olsa dahi, 

mahkemece karar verilinceye kadar bu işlemler yapılabilir (Avşaroğlu 2004 

:98) 

Alman vergi hukuku sistemi içerisinde ayrıca düzeltme kurumu da vardır. 

Düzeltme üst kavram olarak; kaldırma, geri alma, iptal ve değiştirme 

kavramlarını içerir (Kızılot – Kızılot 2009 : 84). 

Ayrıca Almanya'da uzlaşma müessesesi 1977 yılında Anayasaya aykırı 

olduğu gerekçesiyle kaldırılmış olsa da, vergi incelemesi sonucunda, 

mükellefle usulen bir konuşma  yapılır. Bu ilk konuşmada vergi matrahı 

üzerinde anlaşmaya   çalışılır. Anlaşma  sağlanamazsa  ikinci   ve   son   

konuşma yapılır. Son konuşmada mükellefle anlaşmaya varılması, Alman 

Vergi Hukukunda uzlaşmanın esasını oluşturur. Aslında bu son konuşma 
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uzlaşma olmamakla birlikte uygulamada bir nevi uzlaşma gözüyle 

bakılmaktadır (Avşaroğlu 2004 : 93). 

 

3.3 FRANSA 

Genel olarak mükelleflerin yargı yoluna başvurabilmeleri için uyuşmazlıklarını 

idari aşamada çözümleme girişimlerinin reddedilmiş olması gerekmektedir. 

Düzeltme de, Fransa’da vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada 

çözümlenmesi sırasında başvurulan yollardan biridir (Kızılot – Kızılot 2009 : 

78). Düzeltme, idarenin inisiyatifi içinde ve idarenin re'sen aldığı bir kararla 

yapılmaktadır (Avşaroğlu 2004 : 98). Fransa’da Vergi Usul Kanununda her 

türlü hatalar için dört yıllık zaman aşımı süresi kabul edilmiştir. Fransa’da 

vergi dairesinin hata düzeltme başvurusuna karşı cevaplama süresi oldukça 

geniş tutulmuştur. Bu süre altı ay olup mükellef de cevap tarihinden itibaren 

iki yıl içinde yargı yoluna başvurabilmektedir (Kızılot – Kızılot 2009 : 78). 

Fransa’da vergi hukuku idare hukukunun bir alt dalı olarak kabul edilir. 

Bireysel vergiler alanında kodifikasyon, vergiler genel kodu ile sağlanmıştır. 

Genel bir idari usul kodu yoktur ancak vergilendirme alanında vergi usul kodu 

vardır. Vergi incelemesine dayalı olarak yapılan tarhiyatlarda itiraz prosedürü 

iki aşamaya bölünmüştür. Yükümlü önce idareye başvurur sonra yargıya 

gidebilir. İdari aşama yükümlünün vergi tarhıyla ilgili işleme cevap vermesiyle 

başlar. Eğer vergi müfettişi yazılı olmak koşuluyla tavrını sürdürürse dosya 

ileride vergi borcu ile ilgili dava konusu yapılmak üzere vergi tahsildarına 

gönderilir. Bununla beraber eğer anlaşmazlık gerçeğin sorgulanması ile 

ilgiliyse mesele önce ispat yükünün vergi idaresi veya yükümlüde mi olacağı 

konusunda karar verilmek üzere özel komisyona götürülür (Saban 2006 : 

281). 

Görüldüğü üzere Almanya ve Fransa’da hata düzeltme veya diğer vergisel 

ihtilaflarla ilgili idari çözüm yolları tüketildikten sonra yargıya gidilebilmektedir. 
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 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 

Hata; insan hayatının her aşamasında ortaya çıkabilen, irade ile sonuç 

arasındaki istenmeyen farklılıktır. Hatanın insan hayatındaki kaçınılmazlığı, 

genel anlamda insan ilişkilerini tanzim eden hukukun, bu konuyu dikkate 

almasına ve kolaylıkla düzeltilmesi başta olmak üzere hataya bir kısım 

sonuçlar bağlamasına yol açmıştır.  

Bu kapsamda; genel olarak kişilerin borç ve alacak ilişkilerini düzenleyen 

borçlar hukukunda, hata bazen “esaslı” kabul edilerek, sözleşmeyi iptal 

hakkını vermektedir. Ancak bu hakkın iyi niyet kuralları çerçevesinde 

kullanılması gerekir. Esaslı kabul edilmeyen hatalar ise sözleşmeyi iptal 

hakkını vermemekte ve hataların düzeltilmesi suretiyle sözleşmenin 

uygulanmasına devam edilmektedir.  

Toplumsal yaşamda meydana gelen ihlallerden bir kısmını suç olarak 

tanımlayarak, karşılığında uygulanacak cezai yaptırımları belirleyen ceza 

hukukunda ise, hata; sahibine bir kısım yararlar sağlamaktadır. Hatanın yol 

açtığı sonuca göre, kanunun izin verdiği ölçüde, hata sahibinin hatasından 

yararlanması mümkündür. 

İdarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kuralları açıklayan ve idareye 

tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin 

dengelenmesini sağlayan idare hukukunda da hataya bazı hukuksal sonuçlar 

yüklenmiştir. İdarenin irade açıklamaları olan idari işlemlerin yetki, şekil, 

sebep, konu ve maksat yönlerinden biriyle hukuka aykırı olması durumunda 

idari işlemde hata söz konusu olur. Bu hatalı işlemler idari yargı yerlerince 

iptal edilebildiği gibi, idarece de her zaman düzeltilebilir. Ancak bazı 

durumlarda hatalı işlemlerden yararlanan kişiler hatadan yararlanmaya 

devam eder. Yani bazı işlemlerin hatalı olmasının ilgililerine sağladığı 

menfaatlerin, hataya rağmen sürmesi mümkündür. Bu durumlarda hatalı 

işlem geri alınamamaktadır. 
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İdare hukukunun bir yönünü oluşturan vergi hukukunda da hata 

önemsenmiştir. Vergiyi doğuran olaydan başlayarak vergi alacağının sona 

ermesine kadar geçen vergilendirme sürecinde, gerek vergi idaresince 

gerekse vergi yükümlüsünce yapılması mümkün olan hataların beş yıllık 

zaman aşımı süresi içinde düzeltilmeleri mümkündür. Düzeltilebilecek 

hataların başlıcaları, verginin yasallığı ilkesinin de bir gereği olarak, VUK’ta 

özel olarak belirlenmiş ve tanımlanmıştır.  

VUK, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında genel 

bütçeye il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için 

uygulanmaktadır. Bu nedenle VUK’ta düzenlenen vergi hataları ve 

düzeltilmelerine ilişkin hükümler gümrük vergileri hakkında 

uygulanamamaktadır. Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler 

için ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu uygulanmakta olup bu kanunda da 

düzeltme ve yargı sürecine ilişkin ayrı hükümler bulunmaktadır. 2009’da 

Gümrük Kanununda özellikle de gümrük vergilerine itirazı düzenleyen 242. 

maddede kapsamlı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Gümrük kanununa 

tabi vergiler açısından dikkat çekici hususun bir konuda yargıya gitmeden 

önce idareye başvurma gereğinin bulunması hususu olduğu anlaşılmaktadır. 

Böylece ilgililere önce idari itiraz hakkının sağlanmasıyla, kolay ve masrafsız 

aynı zamanda risksiz çözüm imkanı tanınmış olmaktadır. Öte yandan bu 

şekilde bir başvurunun sonuçlanmasının ardından yargısal başvuru hakkının 

da bulunduğunu belirtmek gerekir.  

VUK’ta hesap ve vergilendirme hataları başlıkları altında yer alan ayrıntılı 

belirlemeye rağmen, vergilendirme sürecinde hata bulunup bulunmadığı, 

verginin taraflarınca farklı değerlendirmelere tabi tutulabilmektedir. Genelde 

vergiyi yüklenen taraf, olayda vergi hatası bulunduğunu ve düzeltilmesi 

gerektiğini ileri sürmekte iken vergi alacaklısı idare; çeşitli gerekçelerle, 

olayda vergi hatası bulunmadığını veya hata bulunsa bile düzeltilemeyeceğini 

ileri sürerek düzeltmeye yanaşmamaktadır.  

Her ne kadar, hataların kolaylıkla düzeltilmeleri gerekmekte ise de türlü 

sebeplerle idare, düzeltmeden kaçınmakta, böylece konunun yargıya 
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taşınmasına yol açmaktadır. Yargı yerleri ise; hata düzeltme taleplerinin reddi 

üzerine açılan davaları öncelikle; olayda “vergi hatası” mı yoksa “hukuki 

uyuşmazlık” mı bulunduğu ve hatanın açık olup olmadığı  noktalarından 

incelemektedirler.  

Bir ihtilafın açık hata olarak nitelendirilmesi ile hukuki uyuşmazlık olarak 

nitelendirilmesinin ise farklı sonuçları vardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, 

İster vergi hatasından  isterse hukuki uyuşmazlıktan kaynaklansın genel 

bütçeye, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ait vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlerin tarh, tahakkuk, tahsil işlemlerinden ve bunlarla ilgili 

zam ve cezalardan doğan uyuşmazlıkların çözümünde genel ilke; 2577 sayılı 

İdari Yargılama Usulü Kanununa uygun olarak vergi mahkemesi nezdinde 

dava açılmasıdır. Bununla birlikte vergilendirme işleminden doğan 

anlaşmazlık bir hukuki ihtilaftan değil de bir hatadan ibaret bulunmakta ise 

kolay yolla düzeltilmesi imkanı da vardır. Ancak bu imkandan 

yararlanılabilmesi için ortada bir hukuki uyuşmazlığın değil, kanunda yazılı 

olan “vergi hatasının” bulunması gerekmektedir.  

Dolayısıyla bir ihtilafın hukuki uyuşmazlık olarak nitelendirilmesi onun 

çözümünü,  süresi içinde bir vergi davası açmaya mecbur eder. Böyle bir 

durumda, süresinde dava açılmayarak, vergi hatası bulunduğundan bahisle 

yapılacak düzeltme başvurusunun reddi üzerine açılacak vergi davasında 

ise, mahkemece uyuşmazlığın vergi hatası niteliğinde olmadığı, ancak hukuki 

uyuşmazlık niteliğinde olduğu, sonucuna varılarak davanın esası 

incelenmeden dava reddedilecektir.  

Bununla birlikte; hangi durumda vergi hatası, hangi durumda hukuki 

uyuşmazlık bulunduğu ve hatanın açık olup olmadığı; her bir olayın kendi 

özelliklerine göre belirlenmektedir. Ancak, vergi yargısının bu belirlemeyi 

standart kurallara göre yaptığını söylemek güçtür. Benzer nitelikte olayların, 

farklı Danıştay dairelerince hatta bazen aynı dairece kimi zaman vergi hatası 

olarak, kimi zaman hukuki uyuşmazlık olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
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Bu durum ise, aynı durumdaki mükellefler arasında eşitsizliğe yol açmakta ve 

yargıya güveni olumsuz etkilemektedir.  

Öte yandan VUK’ta vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin kapsamın oldukça 

geniş tutulduğu görülmektedir. VUK’ta tarh aşamasından başlayarak, yargı 

yerlerinden geçerek kesinleşen vergilendirme işlemlerine kadar uzanan 

sürecin tüm aşamalarında  yapılabilecek hataların düzeltilmesine imkan 

tanındığı anlaşılmaktadır. Ancak yargı yerlerinin, hukuki uyuşmazlık vergi 

hatası tartışmaları gibi,  düzeltme konusu yapılabilecek hataların kapsamının 

belirlenmesinde de görüş birliğinde olmadığı görülmektedir. 

Hatalı vergilendirme işlemlerinin hangi aşamada olursa olsun düzeltilmesi 

gerektiği halde; gerek vergi idaresince gerekse bazı yargı yerlerince  vergisel 

aşamaların bir kısmının düzeltme kapsamı dışında tutulduğu görülmektedir. 

Bu doğrultuda ihbarnameye ve ödeme emrine karşı, hata bulunduğundan 

bahisle, düzeltme talep edilip edilmeyeceği noktasında görüş birliğinin 

olduğunu söylemek mümkün değildir.  

Düzeltmenin kapsamının belirlenmesinde yaşanan tartışmaya benzer bir 

tartışma, düzeltme talep edebileceklerin belirlenmesinde de yaşanmaktadır. 

Katma değer vergisi gibi yansımalı vergilerde, verginin nihai yüklenicisinin 

düzeltme talep edip edemeyeceği noktasındaki belirsizlik, hak arama 

hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğurabilecek niteliktedir.  

Öte yandan hukuka aykırılığı bir yargı kararıyla kesinleşen düzenleyici bir 

işlem nedeniyle ödenmiş bulunan vergilerin düzenleyici işlemin iptalinden 

sonra düzeltme yoluyla iade edilmemesi de verginin yasallığı ilkesini 

zedeleyecek niteliktedir.   

Bu nedenle; bir verginin dayanağı olan düzenleyici işlemin hukuka aykırı 

olduğunun bir yargı kararıyla tespit edilmesi üzerine, söz konusu düzenleyici 

işleme dayanılarak alınan vergilerin iade edilmesine imkan veren anayasal ve  

yasal düzenlenmelerin yapılması gerekmektedir. 

Düzeltme taleplerinin idarece açık veya kapalı şekilde reddedilmesi üzerine 

konunun yargıya taşınması halinde, yargı yerlerinin bu tür uyuşmazlıkların 
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çözümünde uygulayacakları usul kurallarının tespitinde de ciddi problemlerin 

olduğu görülmektedir. Bu problemin, usul kurallarının hem VUK’ta hem 

İYUK’ta hemde AATUHK’da ayrı ayrı düzenlenmesinden kaynaklandığını 

söylemek mümkündür. Her üç kanununda birer usul kanunu olmaları, ancak 

üçünün de farklı alanları düzenlemesinden kaynaklanan problemlerin 

çözümünde yargı yerlerinin de  ortaya içtihat koyamadıkları gözlenmektedir. 

Genel olarak, vergi yargısı idari yargı örgütü içinde yapılandırıldığından, 

İYUK’un usul hükümleri uygulanmakla birlikte İYUK’un vergi yargılamasından 

daha çok vergisel işlemler dışındaki idari işlemlerle ilgili usuller içermesi, 

vergilendirme işlemlerinin, bu kapsamda vergi hatalarıyla ilgili işlemlerin 

yargılanmasında problemlere yol açmaktadır. Vergilendirme işlemlerinde 

hata bulunduğu iddiasının gerek dava açma süresi içinde gerekse dava açma 

süresi geçtikten sonra fark edilerek düzeltilmesinin istenmesi, ancak bu 

istemin reddi üzerine açılacak davalarda   İYUK’taki dava ve usul kurallarının 

hangisinin esas alınacağı belirsizdir. Bu bağlamda; idari makamlara 

başvuruyu düzenleyen İYUK’un 10. ve 11. maddelerinin uygulanabilirliği ve 

hangi maddenin hangi durumda uygulanabileceği tartışmalıdır. Bu 

tartışmalar, temelde davanın süresinde açılıp açılmadığını belirlediğinden 

hak arama hürriyetini doğrudan etkilemektedir.  

Bu kapsamda dava açma süresi içinde hatalı vergilendirme işleminin 

düzeltilmesi başvurusunda 11. maddenin kullanılabilirliğini  etkileyen en 

önemli problemlerin; 11.maddede, üst makama, üst makam yoksa işlemi 

yapan makama başvurunun düzenlediği (ve işlemeye başlayan dava açma 

süresinin durma koşulunu buna bağladığı) halde VUK'un düzeltmeyi 

doğrudan vergi dairesinden istenebileceğini belirtmesi problemi ile vergi 

dairesinin üst makamının bulunup bulunmadığı problemi olduğu 

görülmektedir. 10. Madde yönünden en önemli problemin ise; 10. maddeye 

göre ortada bir işlemin bulunmaması koşuluyla başvuru üzerine tesis edilen 

işleme karşı dava açılabildiği halde, ortada hatalı da olsa bir işlemin 

bulunmakta oluşu ve VUK’a göre  şikayet yoluna gitme zorunluluğunun 

bulunması olduğu görülmektedir. 
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Aslında özellikle dava açma süresi yönünden oluşan bu problemlerin bir 

kısmının vergi mahkemelerinin kurulmasından sonra ortaya çıktığını söylemek 

mümkündür. Çünkü  itiraz süresi içerisinde yapılan düzeltme taleplerinin reddi 

halinde, düzeltme dilekçesinin itiraz dilekçesi sayılması uygulamasına vergi 

mahkemelerinin kurulmasının ardından 2686 sayılı Kanunla son verilmiştir. 

Değişiklikten önceki uygulamada düzeltme istemi reddolunduğunda, düzeltme 

dilekçesi dava dilekçesi yerine geçmekte ve vergi dairesince itiraz 

komisyonlarına gönderilmekteydi. Bu hüküm ilgililerin, düzeltme isteminde 

bulunmadan evvel dava açmasına da engel değildi.  Ancak dava açma süresi 

içinde düzeltme isteminde bulunulduğu takdirde, ilgililerin dava hakkı 

kaybolmamakta ve reddolunan düzeltme dilekçesi dava dilekçesi yerine 

geçmekteydi. Böylece süre sorunu kendiliğinden aşılmaktaydı. Vergi 

mahkemelerinin kurulmasının ardından, yasalarda gerekli uyumun 

sağlanamamasının yukarıda belirtilen problemlere yol açtığı görülmektedir. 

Aslında hataların kolaylıkla düzeltilmesi amacıyla var olan düzeltme yolu, bu 

problemler nedeniyle mükelleflerin hak kaybına yol açan bir duruma 

dönüşmüş durumdadır. 

Esasen bu problemler yapılacak birkaç yasal düzenlemeyle çözülebilir 

niteliktedir. Verginin yasallığı ilkesi gereği, bu kapsamda vergi ve vergi 

yargılamasıyla ilgili tüm usul kanunlarında, konunun bir bütün olarak ele 

alınması suretiyle yapılacak yasal düzenlemelerle, problemlerin asgariye 

indirilmesi mümkündür. Bu kapsamda gerek ülkemizde gümrük vergileriyle 

ilgili uygulanan sistemde olduğu gibi gerekse Almanya ve Fransa 

modellerindeki gibi her türlü vergilendirme işlemlerine karşı (ister tarh isterse 

tahsil aşamasına yönelik olsun) dava açılmadan önce vergi dairesine veya 

vergi dairesinin üstü olan vergi dairesi başkanlığına başvuru zorunluluğu 

getirilmelidir. Bu düzenlemede başvuru süresi, başvuru yapılacak makam, 

yanlış yerlere ve süresi dışında yapılacak başvuruların sonuçları açıkça yer 

almalıdır.  

Böylece hatalı bir vergilendirme işlemine maruz kaldığını düşünen ilgililere, 

ister hataya ilişkin isterse hukuki ihtilaflara ilişkin olsun her türlü iddianın önce 
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idari makamlara karşı ileri sürülebilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. İdare 

yapacağı denetimle vergilendirmeye ilişkin işlemi tekrar gözden 

geçireceğinden; var olduğu iddia edilen hata ve hukuka aykırılıkları tespit 

ederek düzeltebilecektir. Düzeltme talebinin reddi üzerine konu yargıya 

taşındığında ise yargı yeri de hem hataya hem de hukuki uyuşmazlıklara 

ilişkin iddiaları inceleyebilecektir. Bu şekilde; hukuki uyuşmazlık - hata 

eksenindeki sorunlar kendiliğinden çözüleceği gibi, ödeme emri gibi bir kısım 

vergilendirme işlemlerinde hatanın ileri sürülüp sürülmeyeceği noktasındaki 

tartışmalar da bitirilmiş olacaktır. 

Öte yandan idareye başvuru hakkının mükellef olsun olmasın, herhangi bir 

şekilde vergilendirme işlemlerinden doğrudan menfaati etkilenen herkese 

sağlanması suretiyle hak arama hürriyetinin genişletilmesi de gerekmektedir. 

Sonuç olarak; idari çözüm yolunun ön koşul olarak getirilmesiyle hem usul 

tartışmalarından kaynaklanan hak kayıplarının önüne geçilebilecek, hem de 

uyuşmazlığın yargı yerine gitmeden çözülebilmesinden kaynaklanan mikro ve 

makro düzeyde bir çok fayda elde edilebilecektir.  
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