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GİRİŞ 

 

Devletin, kamu hizmetlerini zamanında ve eksiksiz bir biçimde yerine 

getirebilmesi için düzenli olarak kamu gelirine ihtiyacı vardır. Bunu sağlamanın en 

temel yolu ise vergilerdir. Devlet; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler 

ile bireylerin mamelekine karşılıksız bir şekilde müdahale etmektedir. Bu da çoğu 

zaman bireyler ile devlet arasında bir çıkar çatışmasına neden olmaktadır. Bundan 

dolayı bazı vergi borçluları, kimi durumlarda vergi borçlarını yerine getirmemek gibi 

birtakım tavırlar takınabilmektedirler. Bu noktada vergi alacağı cebren tahsili söz 

konusu olmaktadır. Cebren tahsil aşamasında güvence önlemlerine de 

başvurulmaktadır. Bu tez çalışmasında vergi alacağının cebren tahsili aşamasında 

başvurulan güvence önlemleri arasında sayılan tasarrufun iptali davaları ele 

alınmıştır.  

 

Vergi hukukundaki tasarrufun iptali davaları işlevi, temel hak ve özgürlükler 

boyutu ile incelemeye değer bir kurumdur. Bazı vergi borçluları, vergi alacağının 

tahsilini sonuçsuz kılmak amacıyla ellerindeki değerleri başkalarına devretmek 

şeklinde bazı hukuksal işlemlere başvurabilmektedirler. Böylece imkansız hale gelen 

vergi alacağının tahsilinin sonuçlanabilmesi, tasarrufun iptali davaları ile 

mümkündür. Bu işlevi ile tasarrufun iptali davaları 1982 Anayasası md. 73/1 

uyarınca kamu giderlerinin karşılanmasını ve md. 73/2 uyarınca vergi yükünün 

adaletli ve dengeli dağılımını sağlamaktadır.  Bu yüzden tasarrufun iptali davalarının 

etkin biçimde uygulanmasında kamu menfaatinin olduğu ortadadır.  
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Tasarrufun iptali davaları daha önce açıklanmaya çalışılan önemine karşın, 

temel hak ve özgürlükler aleyhine durumlar da yaratabilmektedir. Anayasa md. 48/1 

uyarınca herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Vergi 

alacağının tahsili adına kişilerin özel hukuk alanında giriştikleri ilişkilere tasarrufun 

iptali davaları ile el atılması, anayasada ifadesini bulan sözleşme özgürlüğüne bir 

müdahale oluşturmaktadır. Sözleşme özgürlüğü dışında davanın kanuni sınırları 

aşmak suretiyle etkin kullanımı hukuki belirlilik, hukuki güvenlik gibi ilkelere 

aykırılık oluşturacağı gibi vergi borçlularının ticari hayattaki itibarlarını olumsuz 

etkileme ve hatta ekonomik anlamda zarara uğrama gibi sonuçlara da yol açabilir. 

 

Tasarrufun iptali davaları, görüldüğü üzere bir yanda kamu menfaatine hizmet 

ederken bir yandan da sözleşme özgürlüğüne müdahale etmektedir. Bu yüzden 

menfaatler arasındaki dengenin sağlanabilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Sözleşme özgürlüğü, hukuki belirlilik, hukuki güvenlik gibi temel hak ve özgürlükler 

ve ilkeler göz ardı edilmeden tasarrufun iptali davalarının nasıl etkin biçimde 

kullanılabileceği üzerinde durulmuştur.  

 

Konusu, önemi, amacı yukarda açıklanan tez iki ana bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde ilk olarak tasarrufun iptali davalarının hukuk sistemindeki yeri tespit 

edilecektir. Burada vergi icra hukuku ve icra iflas hukukunun karşılaştırılması 

yapılacak ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da boşluk 

bulunması durumunda İcra ve İflas Kanunu’nun kıyasen uygulanması hususu 

değerlendirilecektir. Diğer inceleme konusu da vergilendirme süreci içinde 

tasarrufun iptali davalarının nerede yer aldığıdır. Bu tespit edildikten sonra kanun 
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koyucunun tahsil aşamasına gelindiğinde, ayrı bir kanunu tercih etmesinin sebepleri 

üzerinde durulacaktır. AATUHK kapsamına girince vergi alacağının artık bir kamu 

alacağı olmasının yarattığı farklı durumlar irdelenecektir. Birinci bölümünün 

sonunda ise tasarrufun iptali davalarının teorik niteliğine geçilecektir. Nitelik 

tartışmasında, kanun koyucunun kullandığı tek taraflı, ivazsız, ivazlı tasarruf, 

bağışlama gibi hukuksal işlem türleri ve bunlar için kanunda yer alan hükümsüzlük 

ve butlan ifadelerinin hangi anlama geldiği açıklanacaktır. Bu açıklamalardan sonra 

ise tasarrufun iptali davalarının hukuki etkileri üzerinde durulacaktır. Tasarrufun 

iptali davalarına tabi işlemlerin muvazaa veya peçeleme teşkil edip etmediği, bu 

durumlarda da farklı hukuki yolların tercih edilebilmesi ihtimalleri tartışılıp birinci 

bölüm bitirilecektir. 

 

Tezin ikinci ve son bölümünde hukuk sistemi içindeki yeri ve hukuki niteliği 

ortaya çıkarılan iptal davalarının şartları ve sonuçları incelenecektir. Görev, yetki, 

süre, yargılama usulü, hüküm, hükmün icrası, tasarrufa ilişkin şartlar ve davanın 

sonuçları icra ve iflas hukukunda da düzenlenen tasarrufun iptali davasıyla 

kararlaştırılarak ve yargı kararlarından da faydalanılarak aktarılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ NİTELİĞİ VE POZİTİF 
HUKUKTAKİ DÜZENLENİŞİ 

 

I. GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 

 

Bu bölümde ağırlıklı olarak tasarrufun iptali davalarının hukuki niteliği 

üzerinde durulacaktır. Tasarrufun iptali davaları, kamu hukuku ve özel hukuk 

kavramlarının birbirine karışabildiği bir kurumdur. Bu yüzden hukuki nitelik 

saptanırken kamu hukukuna ve özel hukuka ait kavramlar açıklanacak, özel hukuk 

kavramlarının vergi hukukunda nasıl yorumlandığı üzerinde durulacaktır. Sonrasında 

tasarrufun iptali davalarının hukuki etkileri incelenecektir. Ancak bu hususlara 

geçmeden önce hukuki niteliği daha iyi anlayabilmemiz için tasarrufun iptali 

davalarının kapsamı, amacı ve hukuk sistemimiz içindeki yeri belirtilecektir. Kapsam 

ve amacı ortaya koymadaki gaye ise, hukuki niteliği tartışılacak tasarrufun iptali 

davalarının ne olduğu hakkında kısaca bir saptama yapabilmektir. 

 

A. Tasarrufun İptali Davalarının Kapsamı 

 

Haciz yoluyla takipte borçlunun malları haczedilmeden, iflas yoluyla takipte 

ise borçlunun iflasına karar verilmeden önce borçlunun tasarruf yetkisinin 

kısıtlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden iflas etmek üzere olan 

veya malları haczedilmek üzere olan bir kamu borçlusu mallarını kamu idaresinden 

kaçırmak amacıyla mevcutlarını azaltmak veya tamamen elden çıkarmak gibi 

tasarruflar ile vergi borcunun tahsilini imkânsız hale getirmeye çalışabilmektedir. Bu 
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tasarruflar, elindeki malı eşine, kardeşine satmak, birine bağışlamak ya da oldukça 

düşük bir fiyata üçüncü bir kişiye satmak gibi olabilmektedir. Bu tasarruflardan 

sonra borçlunun haczedilebilecek bir malı kalmadığından kamu alacağının tahsili 

imkansız olmaktadır. 1 

 

Kamu borçlusunun, mallarının haczinden veya iflasından önce, alacaklı kamu 

idaresinden mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasarrufların iptal edilebilmesi için 

alacaklı kamu idaresine tanınan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’un 24. ve 31. maddeleri arasındaki davalara tasarrufun iptali 

davaları denmektedir.2 

 

B. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı 

 

“Egemenlik, devleti toplum içinde diğer güçlerden ayıran, onu devlet yapan 

üstün emretme ve zorlama gücüdür.”3 Vergilendirme de devletin, ülkesindeki 

egemenliğine dayanan hukuki bir güçtür.4 Devletin, kamu hizmetlerini yerine 

getirebilmesi, yeterli finansal kaynaklara sahip olmasına bağlıdır. Vergilendirme de 

bu yüzden devletin özgün bir amacı değil, bilakis devletin kamu hizmetlerini 

                                                           
1 Y. KARAKOÇ, “Kamu İcra Hukukunda Tasarrufun İptali Davası”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e 
Armağan, 2009, C. I, Ankara Üniversitesi Yayınları, No: 243, Ankara, s. 376; D. ŞENYÜZ, Vergi 
Hukuku Açısından Özel Hukuk Sözleşmeleri, Yaklaşım Yayınları, Ankara, Kasım 2002,  s. 35. 
 
2 B. KURU, İcra ve İflas Hukuku, C. IV, 3. Baskı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1997, s. 
3405 vd ; KARAKOÇ, 2009, s. 376. 
 
3 N. ÇAĞAN, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982, s.1. 
 
4 ibid, s. 1 vd. 
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gerçekleştirebilmesine yardım eden bir araç sayılır.5 Vergi, kamu hizmetlerini 

finanse etme işlevi dışında asıl olarak devletin var olabilmesi için zorunludur. 

“Vergilerin olmadığı bir sistem ilk başta kulağa hoş gelse de, gerçekte bu devlet 

dediğimiz oluşumun sonu demektir.”6  

 

Bireyler açısından baktığımızda ise vergi anayasal bir yükümlülüktür. 1982 

Anayasası, “Siyasi Haklar ve Ödevler” başlıklı dördüncü bölümde, 73. maddede 

herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlü olduğunu emretmiştir.   

 

Vergi yükümlülüğü, devlet ve bireyler arasında bir çıkar çatışmasına yol açar.7 

Devlet vergilendirme yetkisini kullanırken bireylerin mamelekine karşılıksız olarak 

el atmaktadır. Vergilendirme karşılıksız olduğu için çoğu zaman vergi borçları 

yükümlüler tarafından dirençle karşılanmaktadır. Hatta bazıları, vergi 

yükümlülüklerini yerine getirmek istemedikleri için borcu ödememek, mevcudu 

azaltmak ya da tamamen elden çıkarmak gibi bir takım tasarruflara 

başvurmaktadırlar.8  

 

Yükümlülerin bu tasarrufları neticesinde devlet, haczedilebilecek bir şey 

bulamadığından vergi alacağının tahsili mümkün olamamaktadır. İşte bu noktada 
                                                           
5 M. AKKAYA, Die Verbindlichkeit Von Privatlechtlichen Verträgen Für Das Steuerrecht. 
Grenzen Der Umdeutung Von Verträgen Für Steuerrechtliche Zwecke, AÜHF Yayınları No: 
525, Ankara 1998, s.1 
 
6 D. BİRK., Steuerrecht, 11. Auflage, F.C. Müller Verlag, Münster, Juli 2008, s. 1. 
 
7AKKAYA, Die Verbindlichkeit Von Privatlechtlichen Verträgen Für Das Steuerrecht. Grenzen 
Der Umdeutung Von Verträgen Für Steuerrechtliche Zwecke, 1998, s. 6. 
 
8 ŞENYÜZ, Kasım 2002, s. 35. 
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vergi idaresi bu tür tasarrufların hükümsüzlüğünü, tasarrufun iptali davaları ile 

sağlayabilmektedir. İptal davasının kabul edilmesi neticesinde mükellefin yaptığı bu 

tür tasarruflar vergi idaresi bakımından hükümsüz olacaktır. Yani tasarruf, vergi 

dairesi açısından hiç yapılmamış sayılacak ve mal hala borçlunun elindeymiş gibi 

haczedilip, satıldıktan sonra vergi alacağı tahsil edilecektir. Bu yüzden tasarrufun 

iptali davalarının amacı, devletin vergilendirme yetkisi kapsamında vergi alacağının 

tahsili için gerekli hukuki zemini sağlamaktır. 

 

Kapsamı ve amacı belirtilen tasarrufun iptali davalarının hukuki niteliğine 

geçmeden önce hukuk sistemimiz içindeki yerini tespit etmek gerekir. Çünkü kanuni 

düzenlemeler incelenmeden yapılan teorik nitelik tartışmaları, hukuki temelden 

yoksun kalabilir. 

 

II. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ TÜRK HUKUK SİSTEMİ 

İÇİNDEKİ YERİ 

 

Bu kısımda tasarrufun iptali davalarının hangi alanlar içinde olduğu, hangi 

alanlarla ilişki içinde olduğu, anabilim dalları ve ilgili kanuni düzenlemeler ışığında 

açıklanacaktır.  

 

Mali hukuk, kamu gelirlerinin toplanmasını ve kamu giderlerinin yapılmasını 

inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının giderlerin yapılmasıyla ilgili bölümü 

gider hukukunu, gelirlerin toplanması ile ilgili bölümü ise vergi hukukunu oluşturur.9 

                                                           
9 M. ÖNCEL, A. KUMRULU, N. ÇAĞAN, Vergi Hukuku, 15. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, Ocak 
2008, s. 1. 
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Devletin kamu hizmetlerini gereği gibi yerine getirebilmesi açısından ihtiyaç 

duyduğu kamu gelirlerinden en önemlisi vergilerdir. Bu yüzden gelir hukuku gibi bir 

terim tercih edilmemektedir.  

 

“Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan 

kalkmasına ilişkin maddi ve şekli kurallar bütünüdür.”10  Başka bir tanımla “vergi 

hukuku, vergi ilişkisinden doğan hak ve ödevler ile bu ödevlere uygun hareket 

edilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek ceza ve uyuşmazlık konularını 

inceleyecek olan hukuk dalıdır.”11 

 

Kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkisinin temelinde devletin vergilendirme 

yetkisi yatmaktadır. Bu ilişkide devlet kişilerden statü itibariyle üstün konumdadır. 

Bu yüzden vergi hukuku kamu hukuku ve özel hukuk ayrımında bir kamu hukuku 

dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.12  

 

Vergi hukuku kendi içinde vergi usul hukuku, vergi icra hukuku, vergi ceza 

hukuku, vergi yargılama hukuku ve uluslararası vergi hukuku olmak üzere çeşitli 

bölümlere ayrılmaktadır.13 Tez konumuz açısından bizi asıl ilgilendiren kısım vergi 

icra hukukudur. Bu yüzden çalışmamız vergi icra hukuku ağırlıklı olmakla beraber, 

diğer alt dallardan da gerektiğinde faydalanılacaktır. 

 

                                                           
10 ibid, s. 2.  
 
11 N. BİLİCİ, Vergi Hukuku, 24. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 36. 
 
12 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 2-3. 
 
13ibid, s. 33 vd. 
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A. Vergi İcra Hukuku İle İcra ve İflas Hukuku Arasındaki İlişki 

 

Devletin yaptırım gücü kullanmak suretiyle vergi alacağını cebren tahsil 

etmesini düzenleyen dal doktrinde vergi hukukunun şekli hukuka ait bir alt dalı 

sayılmak suretiyle vergi icra hukuku olarak adlandırılmakta ve bazı kitaplarda ayrı 

bir başlık altında incelenmektedir.14  

 

Vergi icra hukuku, vergi hukuku içinde kamu gücünün en etkin hissedildiği 

dallardan biridir. Zira vergi icra hukukunda genel olarak vergi alacaklarının cebren 

tahsili düzenlenmiştir. Vergilerin tahsili mümkün olmazsa bu durumda diğer dalların 

etkinliğinin bir önemi de kalmamaktadır. Bu da vergi icra hukukunu diğer dallardan 

ayırmaktadır. Devletlerin vergi alacaklarını etkili olarak tahsil etmeleri, kamu 

hizmetlerinin finansmanı için bir zorunluluktur. 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un gerekçesinde de bu husus vurgulanmıştır. 

Gerekçeye göre amme hizmetlerinin devamlı olarak işlemesinin zaruri bulunması, bu 

hizmetlerin karşılığını teşkil eden vergi, resim harç v.s. gibi amme idarelerinin her 

türlü gelirin belli süreler içinde ve kısa zamanda tahsilini zorunlu kılmaktadır.15 

 

Her hukuk sisteminde olduğu gibi Türk hukuk sisteminde de beklenen vergi 

borcunun yükümlü tarafından vadesinde, vadesi geçmişse gecikme zammı ile birlikte 

yine iradi olarak ödenmesidir. Ancak yükümlü iradi olarak buna yanaşmadığı 

                                                           
14 ibid, s. 156; K. MUTLUER, Vergi Genel Hukuku, 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, Eylül 2008, s.437; BİLİCİ, 2010, s. 101. 
 
15 M. AKMANSU, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerh ve İzahları, Ankara, 
1954, s. 333. 
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takdirde bu durumda vergi borcu bizzat devlet tarafından zorla tahsil edilir.16 Vergi 

icra hukukunda vergi alacağının korunmasını sağlayan güvenceler düzenlenmiştir. 

Bu güvencelere örnek olarak teminat, kefalet, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, rüçhan 

hakkı, kamu alacağını kesip ödeme mecburiyeti, birtakım sorumluluklar ve 

çalışmamızın konusunu oluşturan tasarrufun iptali davaları gösterilebilir.17 

 

İcra iflas hukuku, vergi icra hukuku gibi alacakların cebren tahsiline ilişkin 

hukuk dalıdır ve aralarında ciddi bir etkileşimin söz konusu olması da doğaldır. 

Tasarrufun iptali davaları gibi birçok kurum, vergi icra hukukunda da icra iflas 

hukukundakine paralel düzenlenmiştir. Hatta bazı hallerde ilgili kanunlar karşılıklı 

atıflarda bulunmaktadır. Bu yüzden bu iki hukuk dalı arasındaki ilişkinin ortaya 

koyulması, tasarrufun iptali davalarının hukuk sistemi içindeki yerinin 

anlaşılabilmesi için gereklidir.  

 

Genel bir tanımla icra hukuku, bir hakkın zorla yerine getirilmesini düzenleyen 

bir hukuk dalıdır. Ülkemizde genel olarak takip sistemine ilişkin kurallar İcra ve İflas 

Kanunu’nda yer almaktadır. Ancak kamu alacaklarının tahsili noktasında İİK’dan 

farklı birtakım hususlara gereksinim vardır. Bu yüzden AATUHK kabul edilmiştir.18  

 

Devletin özel hukuk kişisi gibi alacaklarını tahsil etmesi düşünülemez. Farklı 

bir kanuni düzenleme gerekmektedir. Bu yüzden AATUHK kabul edilmiştir. Bunun 

sebeplerini ise üç maddede inceleyebiliriz.  

                                                           
16 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 155 vd. 
 
17 KARAKOÇ,2009, s. 375. 
 
18 MUTLUER, Eylül 2008, s. 443. 
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İlk sebebimiz alacağın niteliği ile alakalıdır. İİK’da icrai takibe konu olan 

alacak, özel hukuk ilişkileri nedeniyle yerine getirilmeyen bir alacaktır. AATUHK’a 

baktığımızda ise devletin kendisine ait olan ve kamu hukuku ilişkisinden 

kaynaklanan kamu alacağının tahsiline yöneldiğini görmekteyiz.19 Bu alacak devletin 

varlığı için zorunlu olduğundan tahsili tehlikeye girmemeli ve etkili bir şekilde tahsil 

edilmelidir. 

 

Diğer sebep tarafların statüsüdür. İİK’da kişiler, aralarındaki borç ilişkilerini 

ifa etmemeleri halinde icra daireleri aracılığıyla alacaklı sıfatıyla alacaklarını tahsil 

ederler. Burada taraflar statü itibariyle birbirine eşittir. Ancak AATUHK’da alacaklı 

devlettir ve bu yüzden statü itibariyle vergi borçlusundan üstündür. Bu açıdan İİK 

uyarınca eşit bir statüde vergi alacağını tahsil etmesi düşünülemez. 

 

İİK’dan başka bir icra kanunu kabul edilmesinin son sebebi ise, tahsilin etkin 

yapılmasının gerekli olmasının yanında, vergi borçlularını koruyan hükümlerin de 

gerekmesidir. Devlet vergi gelirine sürekli ihtiyaç duymaktadır. Kişilerin vergi 

borçlarını ödememeleri nedeniyle yapılan icra takibi, bu kişileri ekonomik anlamda 

zarara uğratmamalıdır. Devlet, borçluların tahsilden sonraki durumlarıyla da 

ilgilenmelidir.20 İİK bu bakımdan yetersiz kaldığından farklı bir icra kanunu olarak 

AATUHK düzenlenmiştir. 

 

 

                                                           
19 A. KUMRULU, “Vergi İcra Hukukuna Kavramsal Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Akif ERGİNAY’a 65. 
Yaş Armağanı, Ankara, 1981, s. 651. 
 
20 MUTLUER, Eylül 2008, s. 443. 
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B. AATUHK’un Türk Vergi Hukuku İçindeki Yeri ve Kapsamı 

 

Vergi hukukunda kanunilik ilkesi egemendir. 1982 Anayasa’nın 73. 

maddesinin 2. fıkrası uyarınca vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler 

kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Bahsedilen kanunilik ilkesi, sadece 

vergilerin konulmasını, kaldırılmasını değil, tahsilini de kapsamaktadır.21 Bu sebeple 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çıkarılmıştır.22 

 

Tasarrufun iptali davaları, yasal dayanağı 6183 sayılı AATUHK anlaşılmadan 

net olarak ortaya koyulamaz. Bu yüzden kanun, konunun iyi anlaşılması için biraz 

daha yakından incelenmelidir. 

 

1. AATUHK’un Hazırlanış Süreci 

 

Tanzimat ve Islahat dönemlerindeki çalışmalar neticesinde 1909 yılında yirmi 

üç maddelik Tahsili Emval Kanunu oluşturuldu. Kanun yürürlüğe girdikten sonra 

uzunca bir süre uygulandı.  

 

Yeni ve etkin bir kanuna duyulan ihtiyacın artması üzerine çalışmalara 

başlandı. Yeni kanunun tasarısı hazırlanırken uygulamada olduğu gibi İcra ve İflas 

Kanunu hükümlerinden yararlanıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde de 21.07.1953 

                                                           
21 A. KUMRULU, “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, 1979, C. 36, S. 1-4, s. 151. 
 
22 KUMRULU; "Vergi İcra Hukukuna Kavramsal Bir Yaklaşım", 1981, s. 647. 
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tarihinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kabul 

edildi.23  

 

2. AATUHK’un Kapsamı 

 

Ülkemizde sadece vergi alacaklarının takibini düzenleyen bir icra kanunu 

bulunmamaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler hem vergi alacaklarının hem de 

devletin diğer alacaklarının tahsili için uygulanmaktadır. 24  

 

6183 sayılı AATUHK’un 1. ve 2. maddelerinde kanunun kapsamı 

açıklanmıştır. Buna göre bir alacağın, AATUHK’na göre tahsil edilebilmesi için şu 

niteliklerin bulunması gerekmektedir: 

- Alacak, devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait bir alacak olmalıdır. 

- Alacak, bu kurumlara ait; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait 

muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i 

kamu alacakları ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan diğer alacaklara ilişkin 

olmalıdır. 

- Alacak, kanun kapsamına giren alacakların takip giderlerinden doğmalıdır. 

 

Alacak, yukarıda bahsedilen kurumların akdettiği sözleşmeden, haksız fiil ve 

haksız iktisaptan doğmuşsa, kamu hizmetinin bizzat uygulanmasından doğsa bile 

                                                           
23 N. SERİM, 6183 Sayılı Kanunda Amme Alacaklarının Korunması, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 
2007, s. 4 vd. 
 
24 MUTLUER, Eylül 2008, s. 441. 
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AATUHK’na göre tahsil edilemez.25 Bunun haricinde idare, gerek düzenleyici, 

gerekse tek taraflı işlemleriyle bir alacağı 6183 sayılı Kanun kapsamına 

sokamayacağı gibi, kanun kapsamındaki alacağı da bu kapsamdan çıkaramaz.  

 

AATUHK vergisel yükümlülüklerin dışında, devletin kamu gücüne dayanan 

diğer gelirlerinin de tahsilini düzenlemektedir.26 Kamu alacaklarının neler olduğu, 

bunların sınıflandırılması, vergi alacaklarının bu sınıflandırmada nereye tekabül 

ettiği bu çalışmanın konusunu oluşturmamaktadır. Bu çalışma açısından vergi 

alacaklarının bir kamu alacağı olduğunun, kamu alacaklarının vergi alacaklarını da 

kapsayan bir üst kavram olduğunun tespiti yeterlidir. Tezin ilerleyen bölümlerinde de 

kavram karmaşasına yer vermemek adına genellikle kamu alacağı yerine vergi 

alacağı kavramı kullanılacaktır. 

 

C. AATUHK ile İİK İlişkisi 

 

Bu başlık altında vergi icra hukuku ile icra iflas hukuku arasındaki ilişkiden 

hareketle AATUHK ile İİK hükümleri konumuzla sınırlı olmak üzere 

değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

 

 

 

 

 
                                                           
25 ibid, s. 442. 
 
26 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 156. 
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1. AATUHK ve İİK Arasındaki Benzerlikler 

 

İİK ve AATUHK arasında işlev bakımından önemli benzerlikler 

bulunmaktadır. Benzerliklerin temelinde, iki kanunun da aynı konuyu düzenlemeleri 

yatmaktadır. Bu benzerliklere maddeler halinde bakacak olursak, her iki kanunda da; 

- Alacaklı ve borçlu arasındaki anlaşmazlığın nihai safhası icrai 

takibattır. 

- Alacaklı, resmi yollarla borçluyu takip etmektedir. 

- Alacaklının haklarını gözeten ve borçluyu borcunu ödemeye zorlayan 

hükümlere sahiptir.27 

 

2.AATUHK ve İİK Arasındaki Farklılıklar 

 

İki kanun arasında ciddi farklılıklar da bulunmaktadır. Bunun nedenlerini daha 

önce ayrı bir başlıkta özetlemiştik. Bu sebepler alacağın niteliği, tarafların statüsü ve 

borçlunun takip esnasında da korunmasının gerekmesidir. İki kanun arasındaki belli 

başlı farklılıklar ise şu şekildedir: 

- İİK’da alacaklının talebi ile icra dairesi icra takibine başlar. Ancak 

AATUHK’da idare alacağını re’sen tahsil eder. Burada görüldüğü üzere idare 

hukukunun inceleme konusu olan idari kararların özelliklerinin de AATUHK’daki 

yansımasını görmekteyiz. İdare tek yanlı olarak aldığı icrai bir kararı yasada açık 

hüküm ile yetkilendirilmesi neticesinde re’sen icra etmektedir. 28 

                                                           
27 SERİM, 6183 Sayılı Kanunda Amme Alacaklarının Korunması, 2007, s. 8 vd. 
 
28 M. GÜNDAY, İdare Hukuku, 9. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004, s. 112 vd. 
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- AATUHK’un 62. maddesinin 6. fıkrası uyarınca tahsil dairesi, alacaklı amme 

idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir. 

Burada tahsil dairesi de sonuç olarak idaredir ve alacağın kamu alacağı olmasından 

cihetle alacaklı idarenin menfaatlerini, borçlu özel kişinin menfaatlerine tercih etmesi 

söz konusu olamaz. Ancak İİK’da alacaklı borçlunun menfaatlerini gözetmek 

durumunda değildir. 

- AATUHK bazı durumlarda İİK’na atıfta bulunmuştur. AATUHK md. 21/3 

uyarınca borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması 

hallerinde amme alacakları imtiyazlı alacak olarak İİK md. 206’nın maddesinin 3. 

sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı 

alacaklar ile birlikte işleme tabi tutulur. Yine AATUHK md. 100/1 uyarınca amme 

alacaklarının tahsili için İcra ve İflas Kanunu hükümleri dairesinde amme 

borçlusunun iflası istenebilir.29 

 

3. AATUHK’da Boşluk Bulunması Durumunda İİK’nun Kıyasen 

Uygulanabilirliği Sorunu 

 

Vergi normlarının yorumlanmasında kıyas yasağı söz konusudur. Vergi 

hukukunda geçerli olan kıyas yasağı, vergi icra hukukunda da geçerlidir. Bu sebeple 

“AATUHK’da boşluk bulunması durumunda İİK hükümleri kendiliğinden kıyasen 

uygulanamaz. Ancak açık atıf olduğu takdirde bu mümkündür. Açık atıf olmadığı 

                                                           
29 SERİM, 6183 Sayılı Kanunda Amme Alacaklarının Korunması, 2007, s. 8 vd. 
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zamanlarda ise AATUHK’un hükümlerinin uygulanması, içtihadi olarak 

geliştirilecektir.”30  

 

Uygulamada ise yargı organı, AATUHK’da hüküm bulunmayan hallerde 

İİK’daki düzenlemelerin kıyasen uygulanacağını içtihadi olarak kabul etmiştir. Bu 

konuda yargıda görüş birliği mevcuttur. Örnek olarak Yargıtay 15. HD, 01.07.2002 

tarihli bir kararında, hükümden önce konuya şöyle bir açıklık getirmiştir: 

“Taraflar arasındaki uyuşmazlık (6183 Sayılı Yasa gereğince) borçlunun 

yaptığı tasarrufların iptali isteminden kaynaklanmaktadır. Bu yasada hüküm 

bulunmayan hallerde İİK.’nun tasarrufun iptaline ilişkin 277 vd. maddelerindeki 

hükümler, bu davalarda da kıyasen uygulanır.(…)”31  

 

Bu noktada AATUHK’da boşluk bulunması durumunda İİK’nun 

uygulanacağına ilişkin açık atıf olması dışında, herhangi bir düzenleme olmadığı her 

durumda yargı organının doğrudan İİK’nun ilgili hükümlerine başvurması 

AATUHK’un ruhuna uymayabilir. Çünkü daha önce görüldüğü üzere iki hukuk dalı 

ve iki kanun arasında ciddi farklılıklar söz konusudur. Eğer kanun koyucu her 

durumda İİK’na başvurulmasını isteseydi zaten ayrı bir AATUHK’un düzenlenmesi 

de söz konusu olmazdı. Bu yüzden doğru ve kalıcı çözüm, AATUHK’da yapılacak 

kanuni düzenlemelerdir. Bu şekilde tasarrufun iptali davaları ve vergi icra hukuku 

sağlam hukuki temellere oturabilecektir. 

 

                                                           
30 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 159; KUMRULU, “Vergi İcra Hukukuna 
Kavramsal Bir Yaklaşım, 1981, s. 653. 
 
31 Y. 15. HD, 2002/3149 E, 2002/3582 K, 01.07.2002. www.legalbank.net erişim tarihi:13.11.2010. 
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Buraya kadar yapılan açıklamalarda tasarrufun iptali davalarının hukuk sistemi 

içinde nerede yer aldığı ve nasıl düzenlendiği tespit edildi. Tasarrufun iptali 

davalarının yer aldığı hukuk dalı olan vergi icra hukukunun icra ve iflas hukuku ile 

etkileşimi üzerinde durulduktan sonra yasal düzenlemeler incelendi. Bundan sonraki 

bölümde tasarrufun iptali davalarının vergilendirme süreci içinde nerede yer aldığını 

saptamak gerekmektedir. Bu saptama idarenin bu davaya ne zaman ve nasıl 

başvurabileceği konusunda fikir vereceği gibi, ikinci bölümdeki davanın açılma 

süresi, idarenin vergilendirme sürecine uymadan hukuka aykırı biçimde davaya 

başvurması, yargı organının tartışmalı kararlarına ilişkin eleştirilerimize de temel 

olacaktır.  

  

III. VERGİLENDİRME SÜRECİ 

 

1982 Anayasasının 73. maddesinin 2. fıkrası uyarınca vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Bu hükümde 

vergi hukukuna hakim olan kanunilik ilkesi düzenlenmiştir. O halde bir vergi 

borcundan söz edebilmek için öncelikle usulünce yürürlüğe girmiş bir vergi kanunu 

gerekmektedir. Ayrıca vergi kanununun, o mali yılda uygulanacağına ilişkin bütçe 

kanununda hüküm bulunması zaruridir. Bu bahsedilenler vergilendirme süreci 

bakımından önkoşul olarak adlandırılabilmektedir.32 

 

 

 

 
                                                           
32 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 87. 
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A. Vergiyi Doğuran Olay 

 

Vergilendirme süreci tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından 

oluşmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu md. 19/1 uyarınca vergi alacağı, vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile 

doğar. Buna vergiyi doğuran olay denir. Vergi kanunundaki soyut önerme ile somut 

olay örtüştüğü takdirde vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş sayılmaktadır.33 Örnek 

olarak bir kişinin elde ettiği gelir, Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen gelir 

tiplerden birine girdiği takdirde yasadaki soyut norm ile somut olay örtüşmüş 

demektir ve vergiyi doğuran olay meydana gelir. Artık yükümlü için vergilendirme 

süreci işlemeye başlamıştır. 

 

B. Tarh 

 

Bundan sonra vergilendirme işleminde tarh aşaması gelmektedir. Verginin 

tarhı, VUK md. 20 uyarınca vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve 

nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle 

tespit eden işlemdir. Bu işlemde artık yükümlünün ne kadar vergi ödeyeceği 

hesaplanmaktadır. İdare hukuku bakımından da verginin tarhı, kişiye özgü bir durum 

yarattığı için sübjektif (öznel)34 ve kişiyi belli bir davranışta bulunmaya zorlaması 

nedeniyle yükümlendirici işlem sayılmaktadır.35  

                                                           
33 M. AKKAYA, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, s. 6 vd. 
 
34 İ. H. ÖZAY, Gün Işığında Yönetim, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2002, s. 362; ÖNCEL, 
KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 89. 
 
35 GÜNDAY, 2004, s. 117 vd. 
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C. Tebliğ 

 

Vergilendirme sürecinde tarhtan sonra gelen işlem tebliğdir. Kanundaki 

düzenlemeye bakacak olursak, VUK md. 21 uyarınca tebliğ, vergilendirmeyi 

ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe 

veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Tebliğ işlemini vergi hukukunda 

önemli kılan tebligata bir takım hukuki sonuçların bağlanmış olmasıdır. Tebliğ işlemi 

ile birlikte tahakkuk veya itiraz süresi işlemeye başlar.36 

 

D. Tahakkuk: 

 

Vergilendirme sürecinde tebliğden sonra gelen aşama ise tahakkuk aşamasıdır. 

VUK md. 22 uyarınca verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin 

ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. Tahakkuk doktrinde başlı başına ayrı bir 

idari işlem olarak değil37, “verginin ödenecek hale gelmesini sağlayan hukuki bir 

durum” olarak adlandırılmaktadır.38 Buna rağmen bazı yazarlar tarafından 

tahakkukun idare hukukunda idari işlem türleri açısından ise belirleyici işlem tipine 

örnek gösterildiği de olmaktadır. Burada tahakkukun yeni bir durum yaratmadığına, 

mevcut durumu belirleyen, tespit eden bir idari işlem olduğuna dayanılmaktadır.39 

 

                                                           
36 A. GERÇEK, Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi ve Etkinliği, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003, 
s. 22 vd. 
 
37 ibid, s. 23. 
 
38 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s.106.  
 
39 GÜNDAY, 2004, s. 118. 
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Tahakkuk süresi; tarhiyatın beyana dayanması, kişinin dava açma hakkını 

kullanması ve dava sonucunda kanun yoluna başvurması durumlarına göre 

değişmektedir. Beyana dayanan tarhiyatta (VUK md. 25) mükellef vergiye tabi 

kazancını beyan eder. Vergi dairesi beyan üzerine tahakkuk fişi keser ve vergi 

alacağı o an tahakkuk etmiş sayılır. Başka bir deyişle vergi alacağı artık ödenecek 

durumdadır.  

 

İkmalen tarh (VUK md. 29), re’sen tarh (VUK md. 30) ve verginin idarece 

tarhı (VUK mkr. md. 30) durumlarındaysa tahakkuk için bir sürenin geçmesi 

gerekmektedir. Bu şekilde yapılan tarhiyattan sonra mükellefe bir ihbarname (VUK 

md. 34, 35) gönderilmektedir. Mükellefin otuz gün içinde vergi mahkemesinde dava 

açma hakkı vardır. Bu durumda dava açılmadığı takdirde otuzuncu günün bitiminde 

vergi alacağı tahakkuk eder ve kesinleşir. Dava açılması durumundaysa alacak dava 

sonuna kadar tahakkuk etmez. Mahkemenin davayı reddetmesiyle birlikte artık vergi 

alacağı tahakkuk etmiştir, ancak kesinleşmemiştir; çünkü kanun yolu açıktır. 

Danıştay’da temyiz veya Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz edilmesi durumunda 

teminat göstermek suretiyle yürütmenin durdurulması kararı alınmışsa ödeme dava 

sonuna kadar ertelenir. Davanın kazanılması durumunda artık ortada vergi alacağı 

kalmaz. Davanın kaybedilmesi durumundaysa artık vergi alacağı kesinleşmiştir. 

 

Tahakkuk eden vergi alacağı vergilendirme sürecinde son aşama olan ödeme 

ile sona erer. Bunun haricinde vergi alacağının ortadan kalkması sebeplerinden biri 

de vergi alacağını sona erdirir. Vergi alacağının ortadan kalkmasına ilişkin hususlar 
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VUK md. 110 ve 126 arasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bunlar, ödeme, 

zamanaşımı, takas, terkin ve vergi hatalarının düzeltilmesidir.  

 

VUK md. 23 uyarınca verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir. 

Ödenme konusu hem VUK’da hem de AATUHK’da düzenlenmiştir. VUK md. 111 

ve AATUHK md. 37 uyarınca kamu alacakları hususi kanunlarda belirtilen sürelerde 

ödenir. Ödeme müddetinin son günü kamu alacağının vadesi günüdür.  

 

E. Vergi Alacağının Cebri İcra Yoluyla Tahsili 

 

1. Genel Bilgiler 

 

Ödeme ve tahsil aslında aynı işlem olmakla birlikte ödeme aşamasında vergi 

borçlusu yükümlülüğü gönüllü olarak yerine getirirken tahsil aşamasında vergi 

yükümlülüğünü kendiliğinden yerine getirmemiş olan kişiden zorla vergi alınır.40 

AATUHK md. 54 uyarınca ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağı tahsil 

dairesince cebren tahsil olunur. Cebren tahsil ise varsa teminatın paraya çevrilmesi 

yahut kefilin takibi, borca yetecek kadar malın haczedilip paraya çevrilmesi ya da 

şartları varsa borçlunun iflasının istenmesi suretiyle mümkündür.  

 

Tahsil işlemi de tarh işlemi gibi bireysel sübjektif bir işlem olup aynı zamanda 

yükümlendirici işlem niteliği de göstermektedir.41 Tek taraflı ve icrai işlem olma 

                                                           
40 A. AKDOĞAN, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 7. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008, s. 
78. 
 
41 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 109. 
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özelliklerini de gösteren tahsil işlemleri re’sen icrailik özelliği de taşımaktadır. 

Re’sen icrailik, icrai bir idari işlemin doğurduğu hukuki sonuçların maddi aleme 

doğrudan doğruya aktarılması hususudur.42 Ancak idari işlemin re’sen icra 

edilebilmesi için yasal izne ihtiyaç vardır.43 

 

Tahsil işlemleri re’sen icrailik özelliği taşımaktadır. Tarh işlemi, ödeme emri 

gönderilmesi önceden görüldüğü üzere icraidir ve hukuki sonuçlar doğurmaktadır. 

Ancak alacağın devletin kasasına geçmesi için maddi alemde tahsil işleminin 

yapılması gerekmektedir. Yasal izin de AATUHK’da düzenlenmiştir. Bu noktada 

GÜNDAY, idarenin yaptırım uygulama yetkisini idari cezalar ve re’sen icra olarak 

ikiye ayırmak suretiyle idarenin tahsil yetkisini re’sen icra başlığı altında 

incelemiştir.44 İdarenin AATUHK’na göre sahip olduğu tahsil yetkisinde mutlaka 

cebir unsuru bulunmaktadır. Ancak bu idare hukuku kapsamında kişilerin ihlal 

niteliği arzeden davranışlarına tepki olarak adlandırabileceğimiz yaptırım kavramı ile 

tam olarak örtüşmeyebilir. Çünkü burada idare kendisine ait bir alacağı elde etmeye 

çalışmaktadır.  

 

2. Ödeme Emri 

 

Cebren tahsil aşamasında borçlunun bu durumdan haberdar edilmesi ve vergi 

alacağını ödemesi amacıyla bir ödeme emri gönderilir. Ödeme emrinin gönderilmesi 

                                                           
42 K. GÖZLER, İdare Hukukuna Giriş, Güncelleştirilmiş 11. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 
Bursa, Şubat 2010, s. 156. 
 
43 GÜNDAY, 2004, s. 113. 
 
44 ibid, s. 213 vd. 
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için vergi alacağının tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarından geçmesi ve ödenmemiş 

olması gerekmektedir. Ayrıca mükellefin vergilendirme işlemine karşı bir dava da 

açmamış, açmışsa da davanın reddedilmiş olması gereklidir. Bu neticede vergi 

alacağı kesinleşmelidir. Bu şartlar söz konusu ise kişiye bir ödeme emri gönderilir. 

Uygulamada Danıştay, bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini titizlikle 

aramaktadır.45  

 

AATUHK md. 55’de ödeme emrine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Anılan 

madde uyarınca kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere, yedi gün içinde borçlarını 

ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği bir ödeme emri gönderilmek 

suretiyle tebliğ edilir. Uygulamada buna ikinci haciz ihbarnamesi denmektedir. 

Ödeme emrinin içeriğinde aynı kanunun 55/2 maddesindeki hususlar yer almaktadır. 

Buna göre ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları nereye 

ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde 

borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı 

geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu 

takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun md. 114’deki 

vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan 

ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir. 
                                                           
45 DŞ 7. D 2006/230E, 2009/937K, 16.02.2009: 

 “… bir kamu alacağının ödeme emri düzenlenmek suretiyle tahsili yoluna gidilebilmesinin ön 
koşulu, ortada, tarh ve tahakkuk aşamalarından geçmiş bir kamu alacağının bulunması ve vadesinin 
geçmiş olmasına karşın ödenmemiş olması ve ayrıca, ödeme emrinin konusunu oluşturan vergilere 
karşı dava açılmayarak veya açılan davanın olumsuz sonuçlanması suretiyle kesinleşerek, cebren 
tahsil aşamasına gelmiş olmasıdır.  

Bu bakımdan, davacı adına ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük ve katma değer vergileri 
üzerinden hesaplanan gecikme faizinin, öncelikle, tesis edilecek bir idari işlemle davacıya 
duyurulması ve böylelikle, alacağın vadesinin belirlenmesi, ayrıca, davacının gerek idari, gerekse 
yargısal başvuru yollarını kullanma hakkının tanınması gerekirken, doğrudan ödeme emri 
düzenlenmesi suretiyle takibata geçilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından …“ 
  www.legalbank.net erişim tarihi: 14.11.2010.  
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Aynı kanun md. 58 uyarınca ödeme emrine itiraz sebepleri ve itiraz süresi 

sınırlandırılmıştır. Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu 

olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ 

tarihinden itibaren yedi gün içinde vergi mahkemesinde iptal davası açabilir. İtirazın 

şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında VUK hükümleri 

tatbik olunur.  

 

3. Gecikme Zammı 

 

Vergi alacağının cebren tahsili konusunda belirtilmesi gereken başka bir husus 

da gecikme zammıdır. Vergi borcunun zamanında yerine getirilmemesi halinde 

AATUHK md. 51 uyarınca gecikme zammı uygulanır. Anılan hükme göre amme 

alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden 

itibaren her ay için ayrı ayrı % 1,4 oranında gecikme zammı uygulanır. 

 

4. Cebren Tahsil 

 

Vergi alacağı yükümlü tarafından zamanında ödenmezse artık vergi dairesi 

cebren tahsil eder. Burada, bütün bildirimlere ve mükellefe tanınan kolaylıklara 

rağmen vergi borcunun yerine getirilmemesi sonucunda vergi dairesinin harekete 

geçmesi ve vergi alacağını bizzat tahsil etmesi söz konusudur. Cebren tahsil, 

AATUHK md. 54’te düzenlenmiştir. Anılan madde uyarınca zamanında ödenmeyen 

vergi alacağının tahsili, borçlu vergi dairesine teminat göstermişse teminatın paraya 
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çevrilmesi ya da kefilin takibi, borçlunun vergi borcuna yetecek kadar malının haczi 

ve paraya çevrilmesi ve şartları varsa borçlunun iflasının istenmesi şeklinde yapılır. 

 

Buraya kadar olan kısımda dikkat edileceği üzere kanundaki vergi alacağı 

kavramı yerini kamu alacağına bırakmış, incelenen VUK’nun yerini de AATUHK 

almıştır. Bu yüzden burada bir parantez açıp bu farklılığın neden oluştuğu ve bunun 

sonuçlarının ne olduğu üzerinde durulmalıdır. 

 

F. Vergi Alacağı – Kamu Alacağı Kavramları Arasındaki Fark ve Bu 

Kapsamda VUK ile AATUHK Arasındaki İlişki 

 

VUK’da kullanılan vergi alacağı kavramı, AATUHK’da yerini kamu (amme) 

alacağı kavramına bırakmıştır. Bu durum kanun koyucu için rastgele bir terim 

kullanımı değil, bilinçli bir tercihtir. Çünkü vergi alacağının, AATUHK uyarınca 

artık bir kamu alacağı olmasına ciddi sonuçlar bağlanmıştır.  

 

1. Tarh ve Tahsile İlişkin İşlemler ve Bu İşlemlere Karşı Açılan Davalar 

 

Vergilendirme sürecinde incelediğimiz tarh aşaması ile tahsil aşaması arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. Tarh işlemi ve devamında yapılan tebligat,  mükellefe ya 

da vergi sorumlusuna durumun bildirilmesi amacı taşımaktadır. Bunun üzerine kişi, 

vergilendirme işlemine karşı vergi mahkemesinde iptal davası açabilmektedir. Bu 

dava, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 2/1-a’da yer alan, idari 

işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka 
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aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan 

iptal davasıdır. Burada İYUK md. 7/1 uyarınca tebligatı izleyen günden itibaren 

otuz günlük dava açma süresi söz konusudur. Burada otuz günlük süre vergi 

davaları açısından genel bir dava açma süresidir. 

 

Vergi alacağı tahakkuk ettikten sonra gönderilen ödeme emri ise tahsile ilişkin 

olup AATUHK’da düzenlenmiştir ve amacı, hukuki sonuçları tamamen farklıdır. 

Ödeme emrinde kişiyi ödemeye zorlama daha net biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Burada artık borcun yedi gün içinde ödenmesi ya da mal bildiriminde bulunmaları 

ihtarı söz konusudur. Bunun haricinde süresinde ödemediği veya mal bildiriminde 

bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil edileceği ve borçlunun mal bildiriminde 

bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı 

bildirimde bulunduğu takdirde ayrıca hapis ile cezalandırılacağı kaydı bulunur. 

Bunların haricinde ödeme emrinden sonra dava açabilme durumu da son derece 

sınırlıdır. AATUHK md. 58 uyarınca ödeme emrini tebellüğ eden kişi sadece belirli 

sebeplere dayanarak itiraz edebilir. Bu sebepler; böyle bir borcun olmadığı, kısmen 

ödendiği ve zamanaşımına uğradığı konularındadır. İtiraz süresi de yedi günle 

sınırlıdır. Bu dava neticesinde davacının kısmen ya da tamamen haksız çıktığı 

miktarın %10 zamlı tutarı tahsil edilir.  

 

2. Açılan Davalarda Yürütmenin Durdurulması 

 

VUK’da tarhiyat işlemini izleyen tebligattan sonra, iptal davası açıldığı zaman 

yürütmenin durdurulması kararı alınmasına gerek yoktur. İYUK md. 27/3 uyarınca 
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vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh 

edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve 

cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Bunun için 

ayrıca yürütmenin durdurulması kararı verilmesine gerek yoktur. 

 

Ödeme emri sonrasında dava açıldığında ise tahsil işlemi kendiliğinden 

durmaz.46 Açılan iptal davası ile birlikte yürütmenin durdurulması kararının da 

alınması gerekmektedir. Yani bir nevi İYUK md. 27/2’deki ana kurala 

dönülmektedir. İYUK md. 27/3 uyarınca vergi uyuşmazlıklarından doğan davalarda 

tahsil işlemi durmaktadır. Burada yine kanun koyucunun tahsil öncesi vergilendirme 

süreci ile tahsil aşamasını birbirinden ayırdığını görüyoruz. Çünkü tarh aşamasında 

açılan bir iptal davasında tahsil işlemi yürütmenin durdurulması kararına gerek 

kalmadan durmakta ancak tahsil aşamasında açılan iptal davasında yürütmenin 

durdurulması kararı gerekmektedir. 

 

Görüldüğü üzere bir vergi alacağı tahsil aşamasına geldiğinde artık AATUHK 

uyarınca bir kamu alacağı haline gelmekte ve bunun ciddi sonuçları bulunmaktadır. 

Ödeme emri gönderildiği andan itibaren devlet, vergi borçlusu karşısında daha güçlü 

bir konuma gelmektedir.  

 

 

 

 

                                                           
46 Ş. KIZILOT, Z. KIZILOT, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 18. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, 
Ankara, 2010, s. 478 vd. 
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G. Koruma Hükümleri 

 

AATUHK’un “Amme Alacaklarının Korunması” başlıklı ikinci bölümünde 

md. 9 ve devamında vergi alacağının korunmasına yönelik çeşitli hükümler 

mevcuttur. Anılan kanunun “Teminat İsteme” başlıklı md. 9 uyarınca, VUK md. 

344’e göre vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile md. 359’da sayılan 

hallere temas eden bir kamu alacağının salınması için gerekli muamelelere 

başlanmışsa tahsil dairelerince teminat istenir. Burada dikkat edildiği üzere teminat 

istenebilmesi için tedbire konu alacağın vergi alacağı olması gerekir. Diğer kamu 

alacakları için bu güvence kabul edilmemiştir. 

 

AATUHK md. 13-20 arasında ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk 

düzenlenmiştir. Anılan maddelerdeki düzenlemeye göre borçlunun borcu 

ödeyemeyeceğine veya ödemeyeceğine dair şartların gerçekleşmesi halinde mahalli 

en büyük mülki amirin kararıyla ihtiyaten haciz yapılmasına karar verilebilir. Burada 

da tüm kamu alacakları için bu tedbire başvurulabilir. İhtiyati tahakkukta ise 

mükellefin borcunu ödeyemeyeceğine veya ödemeyeceğine dair kanundaki şartların 

gerçekleşmesi halinde, henüz tahakkuk etmemiş vergi alacağı tahakkuk ettirilir. 

Burada ise sadece vergi ve resimler için uygulanan bir tedbir söz konusudur.   

 

“Amme alacağında rüçhan hakkı” başlıklı AATUHK md. 21 uyarınca üçüncü 

şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine kamu 

alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış 

bedeli garameten taksim olunur. Burada görüldüğü üzere “kamu alacakları” 
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denilmek suretiyle sadece vergi alacakları için rüçhan hakkını kabul edilmemiştir. 

Aynı maddenin 2. fıkrasında eğer bir rehinli alacak mevcutsa bu durumda kamu 

alacığının rüçhanlı alacak olmayacağını düzenlemiştir. Ancak devamı olan cümlede; 

gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan 

kamu alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaktan bile 

önce geleceği düzenlenmiştir. 

 

AATUHK md. 22’ye göre kamu alacağını tahsil dairesine ödemek 

mecburiyetinde olan kişiler, eğer bu yükümlülüklerini yerine getirmezlerse alacak bu 

kişilerden tahsil edilir. Bu kamu alacağının korunması hükmü de tüm kamu 

alacakları için geçerli bir hükümdür. 

 

Konumuz olan iptal davalarına bakacak olursak, kamu borçluları AATUHK 

md. 27, 28, 29 ve 30’daki tasarrufları yapmışlarsa umumi mahkemelerde bu 

tasarrufların iptali için dava açılır. Burada da sadece vergi alacağı için değil, tüm 

kamu alacakları için tasarrufun iptali davalarının açılabileceğini anlayabiliriz. 

 

Tasfiye halinde vazife ve mesuliyetin düzenlendiği AATUHK md. 32 ve 33’de 

tüzel kişilerin tasfiyesinde eğer bir kamu borçları varsa tasfiye memurlarına ve 

tasfiyeyi yürütenlere ilişkin birtakım sorumluluklar kabul edilmiştir. Burada da tüm 

kamu alacakları için bu hükme gidilebilir. 

 

Bunun haricinde AATUHK’da düzenlenen ortaklığın feshini isteme ( md. 34), 

limited şirketlerin amme borçları (md. 35) , kanuni temsilcilerin sorumluluğu (mkr. 
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md. 35) ve birleşme, devir, bölünme ve şekil değiştirme hallerine (md. 36) ilişkin 

maddelerdeki kamu alacağının korunmasına ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için 

yine herhangi bir kamu alacağı olması yeterlidir. 

 

Sonuç olarak tasarrufun iptali davalarının söz konusu olabilmesi için tarh 

işleminin gerçekleşmiş ve vergi alacağının tahakkuk etmiş olması gerekmektedir. 

Sonrasında süresinde ödenmeyen vergi alacağının tahsil edilememesi gerekmektedir. 

Ancak bu noktada tasarrufun iptali davalarına başvurulabilir.  

 

IV. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ TEORİK NİTELİĞİ 

 

Bu başlıkta iptale tabi olacak hukuksal işlemlerin neler olduğu, tasarrufların 

hükümsüzlüğünün, butlanının ne anlama geldiği açıklanıp, vergi hukukunda bunun 

nasıl anlamlandırıldığı üzerinde durulacaktır. Sonrasında tasarrufun iptali davaları, 

dava türleri açısından teker teker incelenecektir. En son olarak da iptale tabi 

tasarrufların muvazaa ve peçeleme ile olan bağlantıları tartışılacaktır.  

 

A. İptale Tabi Olabilecek Tasarruflar 
 
 

Tasarrufun iptali davaları ile kişilerin özel hukuk alanında yaptıkları vergi 

borçlarını ödememek adına mal kaçırma niteliği arz eden hukuksal işlemler 

incelenmektedir. Eğer kişilerin yaptıkları hukuki ilişkiler kanunda düzenlenen hukuki 

ilişki tiplerinden birine giriyorsa bu durumda dava ile idareye karşı hükümsüzlüğü 

sağlanacaktır. Bu noktada, kanunda geçen ve aslında özel hukuka ait olan tasarruf, 
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bağışlama, ivazlı tasarruf, ivazsız tasarruf gibi pek çok özel hukuka ait hukuki işlem 

tiplerinin ne olduğu, vergi hukukunda nasıl anlamlandırıldığı ve ne sonuç bağlandığı 

incelenmelidir.  

 
1. Hukuksal İşlem Kavramı: 

 

Hukuksal işlem, hukuksal sonuca yönelik olan bir irade açıklamasıdır. 

Hukuksal işlem üç unsurdan oluşmaktadır. Öncelikle bir iradenin varlığı 

gerekmektedir. Bu irade sözleşmenin kurulabilmesi için beyan edilmelidir yani 

açıklanmalıdır. Ayrıca irade açıklaması hukuksal sonuca yönelik olmalıdır.47 

 

Hukuksal işlemler çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır. Doktrinde yapılan çeşitli 

ayrımlardan AATUHK’da belirtilenler esas alınmak suretiyle; hukuksal işlemdeki 

taraf sayısı bakımından, malvarlığına etkileri bakımından ve hukuksal işlemde bir 

ivaz bulunup bulunmaması bakımından yapılan ayrımlar incelenecektir. 

  

2. Hukuksal İşlemdeki Taraf Sayısı Bakımından Yapılan Ayrım 

 

Taraf sayısı bakımından hukuksal işlemler, tek taraflı hukuksal işlemler ve iki 

veya çok taraflı hukuksal işlemler olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Tek taraflı 

hukuksal işlemlerde hukuki sonucun doğması için tek tarafın hukuki sonuca yönelik 

olarak irade açıklaması yeterlidir. Vasiyet (TMK md. 531 vd.) , vakıf kurma (TMK 

md. 101 vd.) örnek olarak gösterilebilir.  

 

                                                           
47 A. KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, 5. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, s. 28 vd. 
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Tek taraflı hukuksal işlemler özellikle AATUHK md. 30’da vurgulanmıştır. 

“Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar” 

başlıklı maddede borçlunun malı yoksa ya da borcu karşılamaya yetmiyorsa, alacağın 

tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla yapılan tek taraflı tasarrufların hükümsüz 

olduğu düzenlenmiştir.  

 

İki veya çok taraflı hukuksal işlemlerde hukuksal sonucun doğması için tek bir 

iradenin varlığı yeterli değildir. Başka bir iradenin de hukuksal işlemin kurulabilmesi 

açısından katılması gerekmektedir. Tipik örneği sözleşmelerdir. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus, hukuksal işlemin tek taraflı olmasıyla hukuksal işlemin 

taraflara yüklediği borçların tek taraflı olmasının aynı anlama gelmemesidir. 

Bağışlama akdi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmakla beraber tek taraflı bir 

hukuksal işlem değildir.48 Çünkü bu hukuksal işlemde bağışlayan ve bağışlanan 

olmak üzere iki taraf bulunmaktadır.  

 

AATUHK’da konumuzla alakalı olarak md. 27’de ve 28’de bağışlama 

akdinden söz edilmiştir. Kanunun 27. maddesinde bahsedilen husus, belli şartları 

taşıyan bağışlama ve ivazsız tasarrufların hükümsüz olduğudur. Aynı Kanunun 28. 

maddesi ise oldukça ilginç olup, üç madde olarak belirttiği hukuksal işlem tiplerinin 

bağışlama sayıp md. 27 kapsamına almaktadır. 

 

AATUHK’da düzenlenen ivazsız tasarruflar (md. 27), bağışlama sayılan 

tasarruflar (md. 28), hükümsüz sayılan tasarruflar (md. 29) ve amme alacağının 

                                                           
48 ibid, s. 32. 
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tahsiline imkan bırakmamak amacıyla yapılan tasarruflar (md. 30) ağırlıklı olarak iki 

veya daha fazla taraflı hukuksal işlemleri kapsamına alacak biçimde düzenlenmiştir.  

 

3.  İvazlı – İvazsız Oluşlarına Göre Hukuksal İşlemler 

 

İvaz, kelime anlamı olarak karşılık, mukabil eda, eder, karşı bedel, fiyat olarak 

tanımlanmaktadır.49 Hukuksal işlemlerde tarafların edim yükümlerine göre de ayrım 

yapılabilir. Hukuksal işlemlerde sadece bir taraf edim yükümlülüğü altındaysa 

ivazsız akit söz konusu olur. Karşı taraf için de bir karşı edim söz konusu ise bu 

durumda artık ivazlı akitten bahsedebiliriz.  

 

İvazsız hukuksal işlemlerde tek bir taraf için kararlaştırılan edim söz konusu 

olup, karşı taraf için bir edim söz konusu değildir. Bağışlama taahhüdü, vasiyetname 

gibi işlemlerde hukuksal işlemin sadece bir tarafı edim yükümlülüğü altındadır. 

 

 İvazlı hukuksal işlemlerde ise diğer taraf için de bir edim kararlaştırılmıştır. 

Satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, istisna sözleşmesi ivazlı hukuksal işlemler için 

örnektir. Bu tür sözleşmelerde ivaz, tarafların serbest iradelerine göre borçlandıkları 

edimlerin karşılığını oluşturmaktadır. Edimlerin objektif olarak birbirlerine denk 

olmaları ivazlı hukuksal işlem sayılabilmesi için şart değildir. Örnek olarak bir satım 

sözleşmesinde bedelin piyasadaki değerinden oldukça aşağıda bir miktar olarak 

kararlaştırılması önemli değildir.50 

 
                                                           
49 E. YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003, s. 336. 
 
50 F. EREN, Borçlar Hukuku, 8. Bası, Beta Basım A.Ş., İstanbul, Ekim 2003, s. 155 vd. 
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AATUHK’da “İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü” başlıklı 27. maddede 

konumuzla ilgili olarak düzenleme yapılmıştır. Burada mal beyanı ve süreye ilişkin 

şartlar gerçekleşmişse, kişilerin yaptıkları ivazsız hukuksal işlemler kanunen 

hükümsüz sayılmıştır. Yine aynı maddede bağışlamaların da hükümsüz olduğu 

düzenlenmiştir. Bağışlamalar da hukuksal işlem teorisi bakımından ivazsız hukuksal 

işlemdir. Yine aynı Kanunda 28. maddede üç bent halinde bir takım hukuksal 

işlemler sayılmış, bunların bağışlama sayıldığından bahsedilmiştir. İlk bentte 

düzenlenen, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlarıyla, eşler ve ikinci 

dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflardır. 

Burada hukuksal işlemin diğer tarafındaki kişi, kamu borçlusunun yakınıdır. Bu 

yüzden ortada ivazlı bir hukuksal işlem olsa da işlemin tarafları arasında kamu 

borcunu takipsiz kılma yönünde bir anlaşmanın varlığı kanunen kabul edilmiş ve 

işlem ivazsız sayılmıştır. İkinci bentte düzenlenen husus ise mala göre ivaz olarak 

kararlaştırılan fiyatın düşük olması durumudur. İvazlı hukuksal işlemler açıklanırken 

bu hususun ivazlı hukuksal işlem sayılabilme konusunda bir engel oluşturmadığını 

gördük. Ancak ortada bir kamu borcu söz konusuyken kanun koyucu böyle bir akdin 

de mal kaçırma amaçlı olarak yapılabileceğini kabul ettiği için bunu da bağışlama 

yani ivazsız işlem olarak saymıştır. Son bentte bahsedilen husus ise borçlunun 

kendisine yahut üçüncü kişi menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis 

ettiği akitlerdir. Bu husus, BK md. 507-510 arasında düzenlenmiştir. Burada ömür 

boyunca gelir elde etme durumu söz konusudur. Bu, akit ivazsız olabileceği gibi 

karşı taraf için de bakma yükümlülüğü kararlaştırmak suretiyle ivazlı da olabilir. 

Ancak kanunen bu hukuksal işlem de bağışlama sayılıp 27. madde uyarınca 

hükümsüz olduğu düzenlenmiştir.  
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AATUHK’un “Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar” başlıklı 29. maddesinde 

yine üç bent halinde hukuksal işlemler sayılmış ve bunların da hükümsüz olduğu 

belirtilmiştir. Kanunun “Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak 

Maksadıyla Yapılan Tasarruflar” başlıklı 30. maddesinde ise ivazlı ivazsız ayrımı 

yapmadan belli şartları taşıyan ve amme alacağının tahsiline imkan bırakmamak 

maksatlı hukuksal işlemlerin hükümsüz olduğu düzenlenmiştir.   

 

4. Malvarlığına Etkileri Bakımından Hukuksal İşlemler  

 

Malvarlığına etkileri bakımından hukuksal işlemler, taahhüt işlemleri 

(borçlandırıcı işlemler) ve tasarruf işlemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Taahhüt 

işlemleri, malvarlığını doğrudan etkilemeyen, malvarlığında sarfa neden olmayan, 

malvarlığının daha çok pasifini etkileyen işlemlerdir. Bu işlemler ile kişi 

malvarlığının aktifini azaltmaz, ancak aktifini azaltma taahhüdü altına girer.51 

Taahhüt işlemiyle borçlu, alacaklıya karşı taahhüt edilen yükümlülüğe uygun olarak 

belirli bir davranışta bulunmayı, maddi veya manevi yarar sağlamayı yüklenir. Örnek 

olarak bir kişinin, bir satım sözleşmesi uyarınca bir bedel karşılığında elindeki eski 

bir kitabı satmak istediğini farz edelim. Taraflar arasında akdedilen bu satım 

sözleşmesi uyarınca satıcı, alıcıya bu kitabın mülkiyet ve zilyetliğini devretmeyi, 

alıcı da kararlaştırılan bedeli ödemeyi taahhüt etmektedir. Ancak bu sözleşmenin 

kurulması, alıcıya kitabın mülkiyetinin doğrudan geçmesini sağlamaz.52 Burada 

satıcının kitabı alıcıya teslim etmesi gerekir.  

 
                                                           
51 KILIÇOĞLU, 2005, s. 32 vd. 
 
52 EREN, Ekim 2003, s. 158. 
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Medeni hukukta “tasarruf” 53, mameleke dahil bir hakkın doğrudan doğruya 

devrini, ilzamını, muhteviyatı itibariyle değişmesini veya ortadan kalkmasını husule 

getiren bir veya birçok taraflı hukuki muameledir. Örneğimize dönecek olursak 

satıcının kitabın satışı konusunda satım sözleşmesi yapması sadece taahhüt işlemidir, 

çünkü satıcı hala maliktir. Ancak satıcı, satım sözleşmesi uyarınca kitabı alıcıya 

devrederse artık alıcı kitabın malikidir. İşte bu devir işlemi bir tasarruf işlemidir. Bu 

işlem ile mameleke dair bir hak devredilmiş olmaktadır.  

 

AATUHK’a bakıldığında incelediğimiz maddelerde genelde “tasarruflar 

hükümsüzdür” ibaresini görürüz. Kanunun ivazsız tasarruflara ilişkin 27. maddesi, 

bağışlama sayılan tasarruflara ilişkin 28. maddesi, hükümsüz sayılan diğer 

tasarruflara ilişkin 29. maddesi tasarruflara ilişkin iken54 30. maddede amme 

alacağının tahsiline imkan bırakmamak amacıyla yapılan bir taraflı muamelelerle 

borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerle yapılan her türlü 

muamelenin hükümsüz olduğu düzenlenmiştir.  

 

Taahhüt işlemleri sonuçları itibariyle vergi alacağının tahsilini imkansız 

kılmayıp, iptal davalarına konu olmalarında idarenin menfaati yokmuş gibi 

gözükebilir. Ancak bazı durumlarda taahhüt işlemlerinin de iptal davasına konu 

olabildiği görülmektedir. Taşınmaz satış vaadi bir taahhüt işlemidir. Ancak taşınmaz 

satış vaadi tapuya şerh edildiği takdirde kuvvetlendirilmiş bir şahsi hakka 

                                                           
53 Türk Hukuk Lugatı, Türk Hukuk Kurumu, 4. Baskı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1998, s. 323. 
 
54 N. SERİM, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da İptal Davasına Konu 
Tasarrufların Türleri ve Tasarrufların Hükümsüzlüğünün Hukuki Niteliği’, Vergi Sorunları Dergisi, 
Kasım 2010, S. 266, Yıl 33, s. 52.  
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dönüşmektedir. Bu durumda da tasarrufun iptali davası ile iptal edilebilmesinde 

idarenin menfaati bulunmaktadır. 

 

Doktrinde İİK’da yer alan tasarruf ibaresinin yanlış bir seçim olduğu görüşü 

söz konusudur.55 Yukarıda incelendiği üzere hukuksal işlemler sadece tasarruf 

işlemlerinden ibaret değildir. Uygulamada amme alacağının tahsilini imkansız kıldığı 

takdirde taahhüt işlemleri de tasarrufun iptali davasına konu olabilmektedir. Bunun 

haricinde kendisine hukuk düzenince sonuç bağlanmış hukuki fiiller de iptal 

davasına konu olabilmektedir. Borçlunun protesto çekmemesi, haksız bir ödeme 

emrine itiraz etmemesi, zamanaşımı def’inde bulunmaması, davayı kabul etmesi, 

davadan feragat etmesi, kanun yollarına başvurmaktan kaçınması hukuki fiillerdir. 

Bunlara karşı da iptal davasının açılabilmesi mümkün olabilmektedir.56 Bu yüzden 

kanundaki “tasarruf” ifadesinin değiştirilmesi fikri57, her ne kadar tasarrufun iptali 

davaları için bir an evvel yapılması gerekenlerden olmasa da, uygulama ile birlik 

sağlanması adına yerinde bir düzenleme olacaktır.  

 

 

 

 

 

                                                           
55 B. UMAR, Türk İcra – İflas Hukukunda İptal Davası, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1963, s. 54 
vd. 
 
56 ibid, s. 54 vd.; T. UYAR, A. UYAR, C. UYAR, İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali 
Davaları, 3. Baskı, Bilge Yayınevi, Ankara, Mayıs 2008, s. 47 vd. 
 
57 F. ASKAN, Tasarruf İptal Davaları, Bilge Yayınevi, Eylül, 2008, s. 140. 
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B. Tasarrufun İptali Davalarının İptale Tabi Tasarruflar Üzerindeki 

Etkisi: 

 

1. Genel Olarak Hukukumuzdaki Çeşitli İptal Davaları ve Etkileri:  

 

İptal davası, hukuki bir mahiyeti haiz herhangi bir karar ve fiilin 

hükümsüzlüğünü temin için açılan davadır.58 Çeşitli hukuk dallarında iptal davası 

adıyla çeşitli davalar bulunmaktadır. Bunlar, hukuk dalına göre değişik işlevleri 

yerine getirmektedirler. 

 

İdare hukukunda iptal davası, İYUK md. 2/1-a uyarınca idarenin tesis ettiği 

işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı 

nedeniyle işlemin iptali için menfaati ihlal edilenler tarafından açılır.59  

 

Miras hukukunda da iptal davası söz konusudur. TMK md. 557, 558 ve 559 

uyarınca ölüme bağlı bir tasarruf; miras bırakanın ehliyetsizliği halinde yapılmışsa; 

yanılma, aldatma, korkutma, zorlama sonucunda yapılmışsa; tasarrufun konusu 

kanuna veya ahlaka aykırıysa, tasarruf yapılırken kanundaki şekil kurallarına 

uyulmamışsa mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından iptal davası açılabilmektedir. 

 

İptal davası, daha önce bahsedilenlerin haricinde konumuzla ilgili olarak vergi 

icra hukukunda ve icra ve iflas hukukunda da yer almaktadır. İcra ve iflas 

hukukundaki tasarrufun iptali davası; “alacaklının, borçlu veya müflis aleyhine 
                                                           
58 Türk Hukuk Lügatı, 1998, s. 164. 
 
59 ASKAN, Eylül 2008, s. 15. 
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borçlunun ivazsız tasarruflarından, mevcut bir borcu temin için yapılan rehinlerden, 

para veya mutad ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemelerinden, 

vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemelerinden, hilesinden dolayı muayyen 

müddet zarfında vuku bulan tasarrufları ortadan kaldırmak yolunda ikame eylediği 

davalardır.”60  

 

Tez konusunu oluşturan tasarrufun iptali davaları ise vergi icra hukukunda 

düzenlenmiştir. İcra ve iflas hukukundaki iptal davası ile benzerlik gösterse de bazı 

farklı kanuni düzenlemelere sahiptir. Bu davalara ilişkin tüm unsurlar ikinci bölümde 

ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

a. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Etkisi: 

 

Tasarrufun iptali davalarının amacına tekrar bakıldığında, vergi borçlusunun 

aynı Kanunun 27. 28. 29. ve 30.  maddelerindeki tasarruflarının vergi dairesine karşı 

hükümsüzlüğünü sağlayıp vergi alacağının bir an önce tahsilinin sağlanmasıdır 

denilebilir.61 

 

Yargıtay da, tasarrufun iptali davalarının amacını birçok davada benzer şekilde 

belirtmiştir. Yargıtay 17. HD, bir kararında davanın hukuki amacını yapılan 

tasarrufların hükümsüzlüğünü sağlayıp alacağın tahsilini temin etmek şeklinde tespit 

etmiştir.62 Yargıtay 15. HD tarafından verilen bir başka kararda da, yapılan 

                                                           
60 Türk Hukuk Lügatı, 1998, s. 165. 
 
61 A. GÜNEREN, Tasarruf İptal Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008, s. 694. 
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tasarrufların geçerli olmasından dolayı tasarrufun iptali davalarının amacının bu 

tasarrufların hükümsüzlüğünü sağlamak olduğu belirtmiştir.63 

 

İki kararda da bu davaların amacının, yapılan tasarrufların vergi dairesi 

bakımından hükümsüz olmasından bahsedilmiştir. Bundan sonraki aşamada ise, 

kanunda düzenlenen ve yargı organının da kararlarında vurguladığı “hükümsüz 

olma” ve “batıl olma” ile kastedilen nedir, bunun açıklanması gerekmektedir. 

 

b. Tasarrufun İptali Davalarındaki Butlan ve Hükümsüz Olma 

Kavramları ve Bunların Borçlar Hukukundaki Anlamı 

 

aa. AATUHK’daki Terimler 

 

AATUHK’un konumuzla ilgili maddelerinin çoğunda öngörülen tasarruf 

tiplerinin gerçekleşmesi halinde, bu tasarrufların hükümsüz olduğu düzenlenmiştir. 

AATUHK md. 27’de belli şartları taşıyan ivazsız tasarrufların hükümsüz olduğu; 

md. 28’de sayılan tasarrufların md. 27 uyarınca bağışlama sayıldığından bahisle 

hükümsüz olduğu; md. 29’da üç bent halinde sayılan bazı tasarrufların hükümsüz 
                                                                                                                                                                     
62 Y. 17. HD, 21.01.2008, 2007 2007/5529E, 2007/178; Aktaran GÜNEREN, s. 695. 

“…Bu davaların amacı kamu alacağını ödemeyen, malı bulunmayan veya borca yetmeyen 
borçlunun, kamu alacağının tahsiline olanak vermemek için yaptığı tasarrufların alacak ve 
eklentileriyle sınırlı olarak hükümsüzlüğünü sağlayarak dava konusu malın haciz ve satışını 
isteyebilmesi suretiyle kamu alacağının tahsilini temin etmektir. Bu tür davalar kişisel hakka ilişkin 
olup, dava sabit olursa, davacı dava konusu mal üzerinden cebri icra yoluyla hakkını alma yetkisi 
elde eder…” 
 
63 Y. 15. HD. 19.02.1990, 1989/4146 E. , 1990/639K:  

“…6183 sayılı AATUHK’un 24. ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen iptal davalarından 
amaç, kamu alacağının tahsiline yetecek miktardaki tasarrufun kamu idaresini bağlamayacağına 
hükmetmektir. Çünkü bu gibi tasarruflar muvazaalı akitlerden farklı olarak geçerli ve taraflarını 
bağlayıcı niteliktedir. Böyle olunca kamu idaresi alacağını tahsil edip de geriye tasarruftan artan 
olursa borçlunun artan kısmı tasarrufta bulunduğu için 3. kişiye bırakmak zorundadır...” 
www.legalbank..net erişim tarihi: 13.10.2010. 
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olduğu ve md. 30’da da amme alacağının tahsilini imkansız kılmak amaçlı yapılan 

tasarrufların hükümsüz olduğu düzenlenmiştir. 

 

İİK’da ise md. 277’de iptal davasından maksadın tasarrufların butlanına 

hükmetmek olduğu düzenlenmiştir. İİK md. 278’de ivazsız tasarrufların batıl olduğu, 

3. fıkrada 3 bent halinde sayılan tasarrufların bağışlama sayıldığından bahisle batıl 

olduğu, md. 279’da borçlunun aczinden dolayı 4 bent halinde sayılan tasarrufların 

batıl olduğu ve md. 280’de ise borçlunun zarar verme kastı ile yaptığı tasarrufların 

iptal edilebileceği düzenlenmiştir.  

 

Kanun koyucunun AATUHK ve İİK’da kullandığı ifadeler bu şekildedir. 

Bundan sonra bu kavramların asıl yeri olan borçlar hukukunda ne anlama geldiği, 

vergi icra hukukunun bu kavramlara nasıl bir anlam yüklediği incelenecektir. 

 

bb. Borçlar Hukuku Açısından Hükümsüzlük ve Butlan 

 

ARSEBÜK’e göre bir hukuki muamele, tarafların elde etmek istedikleri hükmü 

içermiyorsa o muamele hükümsüzdür. Yazar hükümsüz muameleleri eksik 

muameleler, geçerlilik kazanamayacak muameleler olarak ikiye ayırarak 

incelemiştir. Eksik muameleler hükümlerini meydana getirmiş ancak eksik kalan 

yapıcı unsurlar da katılınca tamamlanacak muamelelerdir. Örnek olarak mülkiyetin 

nakli tescil veya teslime kadar eksik muameledir. 64 

 

                                                           
64 E. ARSEBÜK, Borçlar Hukuku Umumi Esaslar, Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara, 1937, s. 151 
vd. 
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Geçerlilik kazanamayacak muameleleri ise yazar “butlan” olarak 

adlandırmaktadır. Bunlara örnek olarak da akdin konusunun imkansız, ahlaka, adaba 

aykırı olması gibi durumlar örnek olarak gösterilmiştir. Batıl muamelelerin asla 

hükümlerini doğuramayacağı, hakimin butlan sebeplerini re’sen nazara alabileceği, 

tarafların edimin ifasını isteyemeyeceği ve taraflardan biri edimi ifa etmişse bunu 

geri alabileceği düzenlenmiştir.65 

 

EREN’e göre geçersizliğin diğer adı da hükümsüzlük olup eksiklik, butlan ve 

iptal olmak üzere üç alt başlık altında incelenmiştir. Eksiklik, kanunun öngördüğü 

unsurlar olmadığı için kurulmuş ama hüküm ve sonuçlarını doğurmayan sözleşmenin 

o unsurlar tamamlanınca sonuçlarını doğurması hususudur. Ayırt etme gücüne sahip 

kısıtlının yaptığı borç sözleşmesi yasal temsilci onay verene kadar eksiktir. Onay 

verildikten sonra ise sözleşme tamamlanır ve sonuçlarını baştan itibaren doğurmaya 

başlar.66 

 

818 sayılı Borçlar Kanunu md. 20’de ifadesini bulan butlan yaptırımı halinde 

sözleşme baştan itibaren geçersiz olmaktadır. İleride geçerlilik kazanıp sonuçlarını 

doğurmak gibi bir ihtimal de içermemektedir. Batıl bir sözleşmede taraflar için edim 

yükümlülüğü yoktur. Taraflardan biri edimi talep ederse diğer taraf butlan itirazında 

bulunabilir. Borçlu edimi ifa etmişse bunu tekrar geri alabilir. Butlan halinde taraflar 

her zaman ileri sürebilecekleri gibi hakim de re’sen nazara alabilir. Hatta menfaati 

etkilenen üçüncü kişiler de butlanı ileri sürebilir.  

 
                                                           
65 ibid, s. 151 vd. 
 
66 EREN, Ekim 2003, s. 299 vd. 
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İptal yaptırımında ise sözleşme kurulmuş, hüküm ve sonuçlarını doğurmaya 

başlamıştır. Ancak sözleşme askıda geçerlidir. İptal hakkı sahibi sözleşmeyi irade 

beyanıyla veya mahkeme kararıyla geçmişe etkili olarak iptal edebilir. Hakim iptal 

nedenlerini re’sen nazara alamaz. Sözleşmenin iptal edilmesi için hak düşürücü süre 

mevcuttur. İptal edilen sözleşme, batıl sözleşme ile aynı sonuçları doğurmaktadır. 

Hukuki sebep yani borçlandırıcı işlem ortadan kalkar ve tasarruf işlemi iptal edilir. 

Bu neticede ayni haklar veya alacak hakları karşı tarafa geçmez. 67  

 

İNAN’a baktığımızda ise akdin konusunun kanunun emredici hükümlerine, 

ahlaka adaba aykırı olması ya da konusunun imkansız olması durumlarında mutlak 

butlan yaptırımının uygulanacağı belirtilmiştir. Akit, kanunun öngördüğü unsurları 

ihtiva etmekle beraber unsurlardan bir veya birkaçı kanunun aradığı özellikler 

olmadan yapılmıştır. Buna göre akit baştan itibaren geçersizdir. Eğer akitteki edimler 

birden fazla kaleme ayrılmışsa ve bir kısmı ifa edilebiliyorsa bu durumda kısmi 

butlan söz konusu olacaktır. Yazar son olarak da nispi butlana yer vermiştir. Buna 

göre kanun akdin konusunun ahlaka adaba aykırı olması durumlarında akdin mutlak 

butlanla batıl olmasına bazı istisnalar getirmiştir. Gabin halinde bir sene içinde akdin 

feshedilebileceği buna örnek olarak gösterilmiştir.68 

 

KILIÇOĞLU’na göre ise sözleşmenin geçersizlik halleri, butlan ve iptal olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Butlanda yasa koyucunun sözleşmede bulunmasını zorunlu 

gördüğü unsurların eksikliği söz konusudur. Bu unsurların eksikliği her zaman ve 

herkes tarafından ileri sürülebileceği gibi hakim de re’sen bu unsurların eksikliğini 
                                                           
67 ibid, s. 300 vd. 
 
68 A. N. İNAN, Borçlar Hukuku, 1. Kitap, AÜHF Yayınları No:296, Ankara, 1971, s. 196 vd. 
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fark ederse sözleşmenin geçersizliğine hükmedebilecektir. Bu unsurlar ehliyetsizlik, 

hukuka ve ahlaka aykırılık, imkansızlık, geçerlilik şekline aykırılık ve muvazaa 

halleridir. Bu unsurların eksikliği ya da bazılarının varlığı halinde sözleşme batıldır. 

İptal yaptırımı ise sadece tarafları ilgilendiren geçerlilik unsurlarında eksiklik varsa 

söz konusu olur. Bu durumda bu unsurların eksikliğini sadece taraflar ileri sürebilir. 

Ayrıca butlanda olduğu gibi her zaman ileri sürülebilme gibi bir durum da söz 

konusu değildir. BK md. 31 uyarınca bir yıllık hak düşürücü süre söz konusudur. 

İptal nedenleri de hakim tarafından re’sen göz önüne alınmaz. Ancak tarafların ileri 

sürmesi gerekir. Hata, hile ve tehdit irade ile beyan arasında bir uyumsuzluk yaratır 

ve bir iptal sebebidir. 69  

 

cc. Butlan ve Hükümsüzlük Kapsamında Tasarrufun İptali Davalarının 

İptale Tabi İşlemler Üzerindeki Etkisi: 

 

Tasarrufun iptali davalarında, AATUHK’da sayılan tasarruflar için öngörülen 

“hükümsüzdür” ibaresi, doktrindeki iptal veya butlan yaptırımları ile 

örtüşmemektedir. Yukarıda görüldüğü üzere bir sözleşme batıl olduğunda veya iptal 

edildiğinde baştan itibaren geçersiz olmaktadır. Geçersiz bir sözleşmede ise tarafların 

edimleri ifa etmek gibi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Şayet taraflardan biri 

kararlaştırılan edimi ifa ederse bunun iadesi gerekmektedir. Diğer taraf iade etmezse 

bunun dava yolu ile iadesi de mümkündür.  

 

Tasarrufun iptali davalarındaki hükümsüz olma, tasarrufun sadece alacaklı 

idareye karşı hüküm ifade etmemesi anlamına gelmektedir. Alacaklı kamu idaresi, 
                                                           
69 KILIÇOĞLU, 2005, s. 60 vd. 
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tasarrufun iptali davasını kazandığı takdirde mal hala sanki kamu borçlusunun 

elindeymiş gibi haczeder ve kamu alacağını tahsil eder. Yapılan tasarruf, borçlar 

hukuku anlamıyla batıl olmadığı için, tasarrufun iptali davası neticesinde malın 

mülkiyeti, lehine tasarruf yapılan üçüncü kişiden alınıp borçluya verilmez, sadece 

alacaklı idare malın bedelinden alacağını almak yetkisini elde eder.70 Haczedilen 

maldan geriye bir şey kalırsa, kamu borçlusuna değil, lehine tasarruf yapılan üçüncü 

kişiye verilir. Eğer tasarruf, borçlar hukukundaki anlamıyla batıl olsaydı mal satılıp, 

vergi alacağı tahsil edildikten sonra geriye kalanın vergi borçlusuna verilmesi 

gerekirdi. 

 

Yargı kararları da benzer yöndedir. Bu konuda bir içtihat birliğinden söz 

edebiliriz. Yargıtay 15. HD, 01.07.2002 tarihli bir kararında da tasarrufun iptali 

davası neticesinde tapu kaydının düzeltilip, taşınmazın tekrar borçlu adına tapuya 

tescil edilmesinin yanlış olduğuna hükmetmiştir: 

“(…) Kural olarak haciz ve satışı istenecek olan mal alacağa yetecek miktarla 

sınırlıdır. Böyle olunca mahkemece alacak miktarıyla sınırlı olarak tasarrufun 

iptaline karar vermekle yetinilmesi gerekirken aynı zamanda tasarrufa konu 

gayrimenkullerin tapu kayıtlarının iptali ile davalı-borçlu adına tesciline karar 

verilmesi doğru olmamış(…)”71 

 

Benzer durum icra ve iflas hukukunda da geçerlidir. Kanunda yer alan batıl 

olma ifadesinin yanlış olduğu belirtilmektedir.72 İfade yanlış olmakla birlikte İİK md. 

                                                           
70 KURU, İcra ve İflas Hukuku, 1997, s. 3407 vd. 
 
71 Y. 15. HD, 01.07.2002, 2002/3149E, 2002/3582K. www.legalbank.net erişim tarihi:13.11.2010. 
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283 aslında tasarrufun iptali davalarındaki “batıl olma” ile kastedilmek isteneni 

ortaya koymaktadır. Anılan hükmün ilk fıkrası uyarınca davacının iptal davası sabit 

olduğu takdirde, davaya konu teşkil eden mal üzerinde cebri icra yolu ile hakkını 

almak yetkisini elde eder ve davanın konusu taşınmazsa, davalı üçüncü şahıs 

üzerindeki kaydın tashihine gerek kalmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir. 

 

2. Tasarrufun İptali Davalarının Dava Tipleri Bakımından 

Değerlendirilmesi: 

 

a. Ayni – Şahsi Dava Ayrımı Bakımından Değerlendirilmesi: 

 

Ayni hak, bir şey üzerinde doğrudan doruya hakimiyet sağlayan ve herkese 

karşı ileri sürülebilen haktır. Hak sahibi herkese karşı bu hakkını ileri sürebilir. 

Herkes de bu hakka uymak ve ihlal etmemekle yükümlüdür. Bu bakımdan ayni 

davalar genelde hakimiyeti tekrar sağlama amaçlı olup, istihkak davası ve el atmayı 

engelleme amaçlı men’i müdahale davası şeklindedir.73 

 

Şahsi haklar ise ayni haklarda bahsedilen mutlak hakimiyetin aksine, aradaki 

mevcut ilişkiye dayanarak hak sahibine bir veya birkaç kişiden bir hareket tarzının 

yerine getirilmesini talep hakkı verir.74 Şahsi haklar, nispi haklardır. Çünkü yalnızca 

borçluya karşı ileri sürülürler ve sınırlı kişiler arasında söz konusu olabilirler. 

                                                                                                                                                                     
72 UMAR, 1963, s. 12. 
 
73 B. KURU, Hukuk Usulü Muhakemeleri, C. II, 7.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2004, s. 1347. 
 
74 K. OĞUZMAN, Ö. SELİÇİ, S. ÖZDEMİR OKTAY, Eşya Hukuku, 10. Baskı, Filiz Kitabevi, 
İstanbul, 2004, s. 3 vd. 



48 
 

Temelinde sözleşme özgürlüğü yatmaktadır. Kişiler özgürce sözleşme akdederek 

iradelerini bizzat sınırlandırmaktadırlar. Sözleşmede kararlaştırılan edimlerin yerine 

getirilmediği zaman da taraflardan biri lehine talep hakkı doğmaktadır.75 

 

Tasarrufun iptali davaları, dava konusu malın aynına ilişkin bir dava değildir. 

Şahsi yani kişisel bir davadır. Ayni bir dava olmadığı için dava konusunun alacaklı 

olan davacıya devrine yönelik bir karar da verilmez. Ayrıca iptal edilen bir tasarruf 

söz konusu olduğunda dava konusu bir taşınmazsa tapu kaydı borçlu lehine 

düzeltilmez, dava konusu taşınırsa malın tekrar borçluya iadesi gerekmez. Davacı, bu 

dava neticesinde şahsi bir hak elde etmektedir.  Dava ile alacak tutarı kadar miktarın 

davacıya karşı hükümsüzlüğü sağlanıp tahsili hedeflenir. Tahsil neticesinde maldan 

geriye bir şey kaldığı takdirde tasarrufun diğer tarafı olan üçüncü kişiye iade edilir. 76 

 

Yargıtay 4. HD, konuyla ilgili eski bir kararında iptal davasının, alacaklıya 

alacağını tahsil olanağını sağlayan, nispi nitelikte yasadan doğan bir dava olduğuna 

hükmetmiştir. 77 Kararda ayrıca AATUHK md. 31’deki düzenlemeyi de gerekçe 

                                                           
75 EREN, Ekim 2003, s.46 vd. 
 
76 KURU, İcra ve İflas Hukuku, 1997, s. 3409; İ. KARATAŞ, E. ERTEKİN, İstihkak ve 
Tasarrufun İptali Davaları, Yetkin Yayınları, Ankara, 1995, s. 765; C. KOSTAKOĞLU, “Kamu 
(Amme) Alacaklarının Tahsili Yönünden İptal Davaları”, Yasa Hukuk Dergisi, Eylül 1990, C. 13, S. 
9, s. 1241 vd.; H. H. SAVAŞ, “Kamu Alacaklarında İptal Davası(I)”, Mükellefin Dergisi, Şubat 
2000, S. 86, s. 85; KARAKOÇ, 2009, s. 417; GÜNEREN, 2008, s. 697; UYAR – UYAR - UYAR, 
Mayıs 2008, s. 17, B. KURU – R. ARSLAN – E. YILMAZ, İcra ve İflas Hukuku, 19. Bası, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 2005, s. 681. 
 
77 Y. 4. HD, 30.05.1977, 1976/11500E, 1977/3670K: 

“…doktrinde baskın olan görüşe göre, iptal davası ayni bir dava olmayıp, şahsi bir davadır. 
Diğer bir deyimle, iptal davası taşınır mala da taşınmaz mala da ait bulunsa, bu malların ayniyle 
ilgili bir dava değildir. Yani, iptal davası, borçlunun hukuki muamelelerinin sonuçlarını yok edici 
nitelikte bir dava sayılamaz. Böyle olsaydı, iptal kararı ile örneğin taşınmazın mülkiyeti alacaklıya 
geçerdi ve tapu kaydının iptali gerekirdi. Halbuki tasarrufun hükümsüzlüğü yani iptal kararı ile 
müktesip, alacaklının alacağını aciz vesikasındaki miktarı aşmamak ya da ammeye olan borçla sınırlı 
olmak üzere, ödeme yükümü altına girmekte ve böylece alacaklı, müktesibin dayalı malını icra kanalı 
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olarak alan Daire, davanın amacının alacağın tahsili ile sınırlı olduğundan mülkiyetin 

iktisabı ile ilgili olmadığına karar vermiştir. 

 

b. Tasarrufun İptali Davalarının Tespit - İnşai - Eda Davası Ayrımı 

Bakımından Değerlendirilmesi: 

 

Tespit davaları, bir hukuki ilişkinin var olup olmadığının tespitine ilişkin 

davalardır. Davacının hukuki durumu güncel bir tehdit altında olmalı, bu tehdit ile 

davacının hukuki durumu tereddüt içinde olmalı ve tespit hükmü bu tehdidi sona 

erdirmeye elverişli olmalıdır. Davacının bu davayı açmada hukuki yararının 

bulunması gerekmektedir.78 

 

Özellikle Alman ve İsviçre doktrininin ayrıntılı olarak incelendiği 

YILDIRIM’IN kitabında belirtilen tasarrufun iptali davalarını butlan teorisi ile 

açıklamaya çalışan görüşe göre borçlunun malvarlığını azaltan tasarrufları alacaklı 

bakımından geçerli, fakat onun takip hakkı bakımından batıldır. Mülkiyet şarta bağlı 

                                                                                                                                                                     
ile ya da 6183 sayılı Yasanın 31. maddesinde de açıkça dile getirilmiştir. O halde, iptal davasının ve 
iptal kararının, müktesibin borçludan yaptığı iktisaba etkisi yoktur. Binaenaleyh, iptal davası 
mülkiyeti kazandırıcı işleme etkili değildir. Bu nitelikteki dava sonunda taşınır ya da taşınmaz 
mülkiyeti el değişmiş olmaz, mülkiyet davadan önceki malik şeyin mülkiyetini muhafaza eder, yeni 
mülkiyet ne iptal davacısına ve ne de borçluya döner. Bunun doğal sonucu olarak da davalı müktesip 
aciz vesikasında yazılı meblağı ya da amme borcunun tahsil olunmayan bölümünü ödeyerek onun 
talebinden kurtulma olanağına ve davaya son verme yetenek ve hakkına sahiptir. Ayrıca, borçludan 
iktisapta bulunan aleyhine açılmış davada davalının iyi ya da kötü niyetle iktisabı davacının hukukuna 
etkili değildir. 6183 sayılı Yasanın 30. maddesi bu yönü belirlemiştir. 

Sonuç olarak, iptal davası ve özellikle 6183 sayılı Yasanın düzenlediği iptal davası, alacaklıya 
alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir davadır; bu dava alacağın 
tahsilini sağlayan şeyin ayni ile ilgili olmadığından tapu kaydının iptaline karar verilemez. 
Mahkemece yapılacak iş hukuki muamelenin ve olayda olduğu gibi hazineye borçlu olan (R) ile davalı 
(M) arasındaki satış işleminin hükümsüzlüğüne karar vermekten ibarettir …” 
www.legalbank.net  erişim tarihi: 21.10.2010. 
 
78 B. KURU, R. ASLAN, E. YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 16. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 
2005, s. 320 vd. 
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olarak karşıya geçmiştir ve butlan başından beri mevcuttur. Şartın gerçekleşmesi yani 

alacaklının talebiyle birlikte tasarruf batıl olur ve mülkiyet borçluya geçer. Bu ise bir 

tespit davasıyla mümkündür.79  

 

Tespit davası sonucunda verilen hüküm eda hükmü içermez. Davacı bu hükmü 

icraya koyamaz. Sadece kesin hüküm özelliği taşır ve kesin delil teşkil eder.80 

Tasarrufun iptali davalarında ise vergi dairesi iptal davası ile tasarrufların iptalini 

sağlamakta ve ilamı re’sen icra etmektedir. Bu durumda tasarrufun iptali davalarının 

bir tespit davası olmadığı sonucuna varabiliriz.  

 

Yargıtay 15. HD 16.09.1997 tarihli bir başka kararında, iptal davasının ayni bir 

dava olmadığını, yapılan tasarrufun alacaklıya karşı batıl olduğunun tespitine yönelik 

bir dava olduğunu belirtmiştir.81 Her ne kadar kararda “tespit” ibaresi kullanılmış 

olsa da bu kararda kastedilen iptal davasının bir tespit davası olması değildir. 

 

Doktrinde tasarrufun iptali davalarının inşai dava olabileceği yönünde görüşler 

de mevcuttur. İnşai haklar, tek taraflı irade beyanıyla kullanılması halinde bir 

başkasının hukuki durumunu kendiliğinden değiştirebilen haklardır.82 İptal davasının 

                                                           
79 K. YILDIRIM, İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 
1995, s. 39 vd. 
 
80 KURU, ASLAN, YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 2005, s. 320 vd. 
 
81 Y. 15. HD, 16.09.1997, 1997/3445E, 1997/3777K: 

“.(…) İptal davaları ayni nitelikte dava olmayıp borçlu tarafından yapılan tasarrufun 
alacaklıya karşı batıl olduğunun tesbitine ilişkindir. Bu nedenle tasarrufa konu edilen malın 
mülkiyetini değiştirici bir hüküm kurulamaz.(…)” 
www.legalbank.net erişim tarihi:13.11.2010. 
 
82 A. N. İNAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, AÜHF, Ankara, 1984, s. 36; EREN, 
Ekim 2003, s. 58; KILIÇOĞLU, 2005, s. 14; A. Von TUHR, Borçlar Hukuku, Çeviren: C. EDEGE, 
2.Baskı, Yargıtay Yayınları, Ankara, 1983, s. 23. 
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bir inşai dava olduğu görüşüne göre, bu davaların özünde, kullanılmaları halinde bir 

hakkı veya hukuki ilişkiyi ortadan kaldıran bozucu inşai haklar yer almaktadır.83 

Dava neticesindeki iade yükümlülüğü de davanın sonucunun bir uzantısıdır.84 

YILDIRIM’IN kitabında yer alan tasarrufun iptali davasını inşai hakla açıklamaya 

çalışan teoriye göre hukuki tasarruf yapıldığı anda batıl olmayıp, hükümsüzlük iptal 

iradesinin davada açıklanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu ise inşai bir haktır.85  

 

Her ne kadar yukarda sayılan görüşlere karşıt olmasa da bir görüşe göre ise 

iptal hakkı bir yenilik doğurucu hak değildir. Kuruluşunda aslında geçerli olan bir 

hukuki işlemi cebri icra alanına özgü tasfiyeye yönelik olmak üzere kullanılan nispi 

bir talep hakkıdır.86 Tasarrufun iptali davalarının amacı tasarrufu batıl kılıp sona 

erdirmek değildir. Buradaki amaç alacak miktarıyla sınırlı olarak tasarrufun 

alacaklıya karşı hükümsüzlüğünü sağlayıp, alacaklının alacağını tahsil edebilmesini 

sağlamaktır. Hatta taraflar arasında akdedilen sözleşmenin ayakta tutulabilmesine 

yönelik bir çabadan bile bahsedilebilir, çünkü alacaklı alacağını tahsil ettikten sonra 

alacak miktarını aşan kısım tekrar tasarruf yapılan üçüncü kişiye iade edilecektir. 

Oysa inşai davalarda kabul kararı ile birlikte yeni bir hukuki durum yaratılmakta, 

değiştirilmekte ya da ortadan kaldırılmaktadır.87 Bu yüzden tasarrufun iptali 

davalarının inşai dava olduğu görüşüne katılmıyoruz. 

 

                                                           
83 Von TUHR, 1983, s. 226 vd. 
 
84 E. ÖNEN, İnşai Dava, Olgaç Matbaası, Ankara, 1981, s. 156. 
 
85 YILDIRIM, 1995, s. 39 vd. 
 
86 R. SEROZAN, Sözleşmeden Dönme, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1975, s. 153. 
 
87 KURU, ASLAN, YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 2005, s. 327. 



52 
 

Eda davalarına bakıldığında ise davalının, bir şeyi yapmaya, bir şeyi vermeye 

ya da bir şeyi yapmamaya mahkum edildiği görülmektedir.88 Tasarrufun iptali 

davaları neticesinde kişi, malın haczine ve satışına katlanmak zorunda kalmaktadır. 

Burada malın haczine ve satışına katlanma da eda hükmünün sonuçlarından biri 

olarak düşünülebilir.89 Dava neticesinde icra iflas hukukunda hüküm icraya 

koyulmakta, vergi icra hukukunda ise tahsil dairesi hükmü re’sen icra etmektedir. Bu 

durumda tasarrufun iptali davalarının bir eda davası olduğu görüşü daha makul 

gelmektedir. 

 

3. Tasarrufun İptali Davalarının Benzer Hukuki Kurumlar 

Kapsamında İrdelenmesi 

 

a. Muvazaa ve Peçeleme Kavramları Karşısında Tasarrufun İptali 

Davaları 

 

aa. Muvazaa 

 

Muvazaa, iki tarafın iradesiyle beyanları arasında istenerek meydana getirilen 

bir uygunsuzluktur. Taraflar gerçekte iradelerini yansıtmayan bir sözleşmeyi sırf 

üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yapmaktadırlar.90 Muvazaanın şartlarına 

baktığımızda görünürde bir işlemin olması gerekir. Üçüncü kişileri aldatma kastıyla 

yapılan bu görünürdeki işlem geçersizdir. Çünkü hukuki işlemin geçerli olması için 
                                                           
88 ibid, s. 70. 
 
89 YILDIRIM, 1995, s. 53 vd. 
 
90 EREN, Ekim 2003, s. 315 vd. 
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birbirine uygun irade beyanları olmalıdır. Diğer bir şart ise taraflar arasındaki 

muvazaa anlaşmasıdır. Tarafların üçüncü kişileri aldatma amaçlı olarak yaptıkları bir 

anlaşmadır. Son şart ise tarafların üçüncü kişileri aldatma kastıdır.  

 

Muvazaa, mutlak muvazaa ve nispi muvazaa olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Mutlak muvazaada taraflar üçüncü kişileri aldatma kastıyla görünürde bir işlem 

yaparlar. Örnek olarak iki kişinin üçüncü kişilerden kredi alabilmeyi kolaylaştırmak 

amacıyla aralarında görünürde yüksek ücrette bir hizmet sözleşmesi akdetmeleri 

mutlak muvazaadır. Nispi muvazaada ise taraflar üçüncü kişileri aldatma kastıyla 

yaptıkları görünürdeki işlemin arkasında başka bir işlem daha yapmaktadırlar. 

Örneğin şufa hakkı sahibinin bu hakkını kullanılmasını engelleme amacıyla 

bağışlama sözleşmesinin arkasında yapılan satım sözleşmesi nispi muvazaadır. 

Bağışlama sözleşmesi tarafların iradelerini yansıtmadığı için, satım sözleşmesi de 

resmi şekil şartına uymadığı için geçersizdir. 91 

 

BK md. 18/1 uyarınca bir akdin şekil ve şartlarını tayininde, iki tarafın gerek 

sehven gerek akitteki hakiki maksatlarını gizlemek için kullandıkları tabirlere ve 

isimlere bakılmayarak, onların hakiki ve müşterek maksatlarını aramak lazımdır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 19. maddesinde de benzer düzenleme yer 

almaktadır. Anılan düzenlemeler uyarınca bir sözleşmenin türü ve içeriğinin 

belirlenmesinde ve yorumlanmasında tarafların gerçek ve ortak iradeleri esas 

alınacaktır.  

  

                                                           
91 EREN, Ekim 2003, s. 315 vd. 
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Muvazaa konusu vergi hukukunda da geniş uygulama olanağı bulmaktadır. 

Ancak burada aldatılmak istenen üçüncü kişiler değil vergi dairesi olmaktadır.92 

Örnek olarak kişinin tapu harcını az ödemek adına gayrimenkulün satış bedelinin 

gerçek bedelden az gösterilmesi muvazaadır. Bu durumda gizlenen gerçek değerin 

saptanması halinde gerçek değer üzerinden vergi tarhı söz konusu olacaktır.93 

 

Vergi dairesi ya da yargı organının gizlenen işlemi esas almalarının yasal 

dayanağı VUK md. 3/B’dir.94 Anılan hüküm uyarınca vergilendirmede vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Bu hüküm 

vergi hukukunda ekonomik yaklaşımın temeli de sayılabilir. Ekonomik yaklaşım, 

vergiyi doğuran olayın saptanması bakımından somut olaydaki hukuki biçimden 

ziyade geçerek gerçek mahiyetin veya iktisadi içeriğin dikkate alınmasıdır.95 

 

bb. Peçeleme 

 

Peçeleme vergi hukukuna özgü bir kavramdır. Vergi borçlusunun özel 

hukuktaki sözleşme serbestisinin vergi kaçırma amacıyla kötüye kullanılması olarak 

tanımlanabilir.96 Peçelemenin unsurlarına baktığımızda öncelikle özel hukuktaki 

sözleşme serbestisinin, kötüye kullanımı söz konusu olmalıdır. Bu kötüye kullanma 

                                                           
92 ŞENYÜZ, Kasım 2002, s. 65 vd. 
 
93 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 28. 
 
94 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 24; AKKAYA, Vergi Hukukunda Ekonomik 
Yaklaşım, 2002, s. 79 vd.; ŞENYÜZ, Kasım 2002, s. 18. 
 
95 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 24; AKKAYA, Vergi Hukukunda Ekonomik 
Yaklaşım, 2002, s. 33. 
 
96 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 26. 
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vergisel çıkar sağlama amacıyla yapılmalıdır. Son olarak da kişide vergiyi dolanma 

kastının varlığı gerekmektedir.  

 

Peçelemenin muvazaadan farkı ise, yapılmak istenen işlemle yapılan işlem 

aynıdır ve bu işlem geçerlidir. Oysaki özellikle nispi muvazaaya baktığımızda 

görünürdeki işlem ile gizli işlem farklıdır. Ayrıca görünürdeki işlem iradeleri 

yansıtmadığı için geçersiz, gizli işlem ise ancak gerekli şartları taşıdığı zaman 

geçerlidir.97 

 

Örnek olarak gayrimenkulün ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile karı koca 

arasında yapılan devri bir peçeleme sözleşmesidir. Çünkü ölünceye kadar bakma 

sözleşmesi ivaza dayandığından veraset ve intikal vergisi dışındadır. Ancak evlilikte 

kişiler zaten ölünceye kadar birbirlerine bakmakla yükümlüdürler. Bu yüzden 

yapılan devir işlemi ivazsızdır ve veraset ve intikal vergisi alınacaktır.98 

 

Burada da karı koca arasında gayrimenkulün ölünceye kadar bakma sözleşmesi 

ile devrine ilişkin yapılan sözleşmenin ivazsız bir işlem sayılmak suretiyle veraset ve 

intikal vergisi alınmasının yasal dayanağı yine VUK md. 3/B hükmüdür. Burada 

gerçeklik ilkesine istisna teşkil edecek şekilde somut olayın yorumlanması söz 

konusudur.99 Burada yükümlü veya sorumluya dolanmaya çalıştıkları vergi yasası 

uygulanır. 

                                                           
97 AKKAYA, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, 2002, s. 103 vd. 
 
98 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 27. 
 
99 AKKAYA, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, 2002, s. 102. 
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b. Muvazaa ve Peçeleme Durumlarında Tasarrufun İptali Davaları 

 

Tasarrufun iptali davalarında vergi borçlusu, alacaklı idareden mallarını 

kaçırmak amacıyla bir başkasına devretmektedir. Bunu ivazlı, ivazsız, iki taraflı, tek 

taraflı olmak suretiyle çeşitli şekillerde yapabilmektedir. Öncelikle vergi borçlusunun 

yaptığı bu işlemler gerçek ve hukuken geçerlidir. İdare de buna karşılık olarak 

geçerli ve gerçek bir işleme karşı tasarrufun iptali davasını açmaktadır. 

 

Muvazaa ve peçeleme niteliğindeki işlemlere karşı da tasarrufun iptali davası 

açılabilir mi sorusunun konumuz açısından cevaplanması gerekmektedir. Doktrinde 

muvazaalı işlemlere karşı tasarrufun iptali davasının açılabilmesi konusunda bir 

görüş ayrılığı mevcuttur. 

 

Muvazaalı işlemlere karşı tasarrufun iptali davası açılmasının gerek olmadığını 

savunanlara göre iptal davasına konu tasarruflar geçerli tasarruflardır.100 Muvazaa 

halinde işlem geçersiz olacağından mal zaten borçlunu elindedir. Bu durumda malın 

haczi mümkündür. Mal borçlunun elindeyken haczedilmesi üzerine lehine tasarruf 

yapılan üçüncü kişi istihkak davası açarsa alacaklı istihkak davasında muvazaa 

iddiasını ileri sürebilir.  

 

Buna karşın muvazaalı işlemlere karşı tasarrufun iptali davasının 

açılabileceğini savunanlara göre ise tasarrufun iptali davasının yanında BK’nun 18. 

                                                           
100 KURU, İcra ve İflas Hukuku, 1997, s. 3413; UMAR, 1963, s.17; GÜNEREN, 2008, s. 20 vd.; 
KARATAŞ – ERTEKİN, 1995, s. 805. 
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maddesi uyarınca da muvazaalı işlemin hükümsüzlüğünün de tespiti istenebilir.101 

Muvazaa davasının tasarrufun iptali davasını bertaraf ettiği kabul edilirse iptal 

davasının pratik önemi kaybolur. Bu durumda da borçlu ile borçlunun mal kaçırma 

fiiline katılan kötü niyetli üçüncü kişiler de korunur. Alacaklının seçimlik hakka 

sahip olması gerekmektedir. İsterse tasarrufun iptali davası açabileceği gibi isterse 

BK md. 18 uyarınca muvazaa davasına da başvurabilir. 102 

 

Yargıtay ise ne ilgili hukuk daireleri ne de hukuk genel kurulu nezdinde bu 

konuda görüş birliğinde değildir. Yargıtay HGK’nun İİK odaklı verdiği iki karara 

bakacak olursak, 04.07.2007 tarihli bir kararında muvazaalı işlemler hakkında iptal 

davası açılabileceği şeklinde karar vermiştir.103 Buna karşılık yine HGK 14.04.2004 

tarihinde verdiği bir başka kararında ise iptal davasının geçerli tasarruflar için söz 

konusu olabileceğini, muvazaalı işlemlerin iptal davasına konu olamayacağını ifade 

etmiştir.104  

 

Öncelikle iki dava da birbirinden çeşitli yönlerle ayrılmaktadır. İptal davası 

geçerli olarak yapılmış bir tasarrufun iptali için açılırken muvazaa davası işlemin 

aslında geçersiz olduğunun tespiti için açılmaktadır. İptal davaları ayni sonuç 

doğurmaz ve kişiseldir. Alacak ve eklentilerinin toplamı kadarıyla tasarrufun iptali 

amacıyla açılır. Ancak muvazaa davaları ise sözleşmenin geçersizliğinin tespiti için 

açılır ve dava konusu taşınmazsa tapu kaydının düzeltilmesine karar verilir. Muvazaa 

                                                           
101 UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 51 vd.; YILDIRIM, 1995, s. 142. 
 
102 UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 50 vd. 
 
103 YHGK 04.07.2007, 2007/4-450E,, 2007/449K www.legalbank.net erişim tarihi: 13.02.2011. 
 
104 YHGK, 14.04.2004, 15-182E, 2004/220K; Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 61. 
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davaları ayni sonuç doğurur. İptal davasının davacıları devlet, il özel idaresi, 

belediye gibi kamu idareleri veya alacağın tahsili ile görevlendirilmiş tahsil daireleri 

ile özel yasalarında alacaklarını 6183 sayılı yasaya göre tahsil edeceği belirtilen 

kurumlardır. Muvazaa davasını ise yararı bulunan tüm üçüncü kişiler ile sözleşmenin 

tarafları ve mirasçıları açabilir. İptal davası, borçlu ile sözleşme yapan üçüncü 

kişilere, kötü niyetli üçüncü kişilere ve mirasçılarına yöneltilir. Muvazaa davası ise 

geçersizliğinin tespiti istenen sözleşmenin taraflarına yöneltilir. Son olarak ise iptal 

davaları beş yıllık hak düşürücü süreye tabiyken muvazaa davaları bir süreye bağlı 

değildir.105 

 

Borçlunun yaptığı her hukuksal işlem muvazaa teşkil etmez. Çünkü tasarrufun 

iptal davası geçerli işlemlere karşı da açılabilmektedir. Mal kaçırma amaçlı yapılan 

bir işlemin muvazaa teşkil edilmesi durumunda bunun muvazaa davasına da konu 

olabileceğini kabul edecek olursak bunun hukuki nitelendirmesini vergi dairesinin 

gerçekleştirmesi imkansızdır. Kaldı ki mal kaçırma amaçlı yapılan tasarrufların 

muvazaa teşkil edip etmediği doktrinde ve yargıda hala tartışmalıdır.106 Öte yandan 

mal kaçırma niteliğinde işlemlere karşı idarenin yapması gereken AATUHK ile 

düzenlenmiştir. İdarenin bu konuda bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden 

borçlunun mal kaçırma amaçlı yaptığı tasarruflara karşı muvazaa davasının da 

açılabilmesi görüşüne katılmıyoruz. 

 

                                                           
105 GÜNEREN, 2008, s. 20 vd. 
 
106 E. ÖZKAYA, İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 
984 vd.; UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 19 vd.; YILDIRIM, 1995, s. 47 vd.; GÜNEREN, 
2008, s. 20 vd.; UMAR, 1963, s. 17; İ. POSTACIOĞLU, “ Namı Müstear Meselesi: Vekâlet ve İtimat 
Mukaveleleri ile Muvazaanın Karşılıklı Münasebetleri”, İÜHFM, Yıl: 1947, C. XIII, S. 3, s. 1025 vd. 
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Peçeleme işlemlerine karşı tasarrufun iptali davası açılıp açılamayacağı konusu 

ise çok fazla ele alınmamıştır. Ancak doktrinde peçelemeye örnek olarak gösterilen 

bazı işlemlerin uygulamada tasarrufun iptali davasına konu olduğu görülmektedir.107  

 

Örnek olarak gösterdiğimiz gayrimenkulün devrine ilişkin aile içi akdedilen 

ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir peçeleme sözleşmesidir. Çünkü burada kişiler 

veraset ve intikal vergisi ödememek amacıyla bu sözleşmeyi akdetmektedirler. Vergi 

hukuku bakımından bakıldığında sadece tek bir kaynakta bunlara karşı tasarrufun 

iptali davasının da açılabileceği düzenlenmiştir.108  

 

Öncelikle burada da vergi dairesi, yapılan bir işlemin peçeleme niteliği 

gösterebileceğine ilişkin bir hukuki nitelendirme yapamaz, kaldı ki pratikte bir önemi 

de bulunmamaktadır. Çünkü sonuç olarak açılacak dava yine tasarrufun iptali 

davasıdır. Aile içi akdedilen ve gayrimenkulün devrine sebep olabilecek bir ölünceye 

kadar bakma sözleşmesi tek başına tasarrufun iptali davasına konu olamaz. Ancak 

çoktan tahakkuk etmiş, kesinleşmiş ve tahsil edilememiş bir vergi borcunu 

ödememek adına yapılan bu tür bir işlem AATUHK uyarınca tasarrufun iptali 

davasına konu olabilir.  

 

 

 

 

                                                           
107 UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 207; GÜNEREN, 2008, s. 763. 
 
108 M. TOKTAŞ, Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları Peçeleme ve 
Muvazaalı İşlemler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 80. 
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c. Tasarrufun İptali Davaları ve Ekonomik Yaklaşım: 

 

Yukarıdaki başlıkta kişilerin vergisel çıkar amacıyla başvurdukları muvazaa ve 

peçeleme kurumlarının AATUHK’daki iptal davasına konu olabilmesi tartışılmıştır. 

Bu başlık altında ise kişilerin vergi borcunu ödememek adına yaptıkları tasarrufların 

iptal edilmesi sürecinde ekonomik yaklaşımın etkisi olup olamayacağı üzerinde 

durulacaktır.  

 

Ekonomik yaklaşımın yasal çerçevesi açısından düşünecek olursak, vergi 

dairesi ve yargı organı kişilerin vergisel çıkarla yaptıkları işlemlerin VUK md. 3/B 

uyarınca gerçek mahiyetine bakacaklardır. Buna göre vergi dairesi peçelemede 

tarafların dolandıkları, muvazaada ise gizlenen vergiyi doğuran olayı esas alıp vergi 

tarhiyatına gidecektir. VUK md. 3/B hükmüne baktığımızda, vergilendirmede 

gerçek mahiyetin esas tutulacağı durum vergiyi doğuran olayla sınırlıdır. Tasarrufun 

iptali davalarında ise vergiyi doğuran olayla ilgili bir durum söz konusu değildir. 

Çünkü tasarrufun iptali davalarında vergi borcu çoktan tahakkuk etmiştir ve 

kesinleşmiştir.  

 

VUK md. 3/A hükmünün ilk bendi “Vergi Kanunlarının Uygulanması” 

başlıklı olup VUK’un uygulama sahasını belirtmektedir. Anılan düzenlemeye göre 

VUK’da kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri VUK ile VUK hükümlerine tabi vergi, 

resim ve harç kanunlarını ifade eder. Buna göre VUK md. 3/B hükmünün uygulama 

sahası VUK ve vergi, resim ve harç kanunlarıdır. AATUHK bir vergi, resim ve harç 

kanunu değildir. Vergiyi doğuran olaya ilişkin bir hüküm içermeyen AATUHK 
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usule ilişkin bir şekli kanundur. Usul ve şekle ilişkin vergi normlarında da yorum 

yapılırken genel kuralların geçerli olması gerekir.109 Ayrıca ATUHK’da VUK md. 

3/B hükmünün uygulanacağına ilişkin açık bir atıf da bulunmamaktadır.  

 

Tasarrufun iptali davalarına uygulanabilirliği üzerinde tartıştığımız VUK 3/B 

hükmünün, ekonomik yaklaşım konusunda idareye ve yargı organına aslında bir 

yetki vermediği savunulmaktadır. Çünkü VUK’a 2365 sayılı Kanunla 30.12.1980 

tarihinde bu hükmün eklenmesinden önce de vergi hukukunda iktisadi içerik esas 

alınmaktaydı.110 Tüm bu sebeplerden dolayı VUK md. 3/B hükmü ve ekonomik 

yaklaşım, tasarrufun iptali davalarında uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
109AKKAYA, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, 2002, s. 72. 
 
110 ibid, s. 77. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ ŞARTLARI VE SONUÇLARI 

 

Birinci bölümde ilk olarak tasarrufun iptali davalarının hukuk sistemi içindeki 

yeri tespit edilmiştir. Bu noktada vergi icra hukukunun icra ve iflas hukuku ile 

bağlantısı, gerek hukuk dalları gerekse kanunlar nezdinde incelenmiş, kıyas konusu 

ayrı bir başlıkta ele alınmıştır. Sonrasında tasarrufun iptali davalarının vergilendirme 

süreci içinde nerede yer aldığı ortaya koyulmuştur. Bu tespitlerden sonra tasarrufun 

iptali davalarının teorik niteliği üzerinde durulmuştur. Kanunda yer alan tasarruf 

tiplerinin ne olduğu açıklandıktan sonra batıl olma hükümsüz olma kavramları ele 

alınmış, tasarrufun iptali davaları ile sağlanan hukuki etkinin incelediğimiz butlan 

olmadığı, idarenin alacağını alması yönünde şahsi bir hak kazandığı, sözleşmenin 

aslında halen geçerli olduğu tespit edilmiştir. Bunun haricinde tasarrufun iptali 

davalarının dava sınıflandırmaları arasındaki yeri incelenmiştir. Son olarak da iptale 

tabi tasarrufların muvazaa ya da peçeleme sayılmasının pratikte bir öneminin 

olmadığı belirtilmiş, ekonomik yaklaşımın burada uygulanmayacağı ifade edilmiştir. 

 

 İkinci bölümde de tasarrufun iptali davalarının şartları ve sonuçları 

incelenecektir.  Davaların şartlarının teker teker inceleneceği ilk kısımda görev, yetki 

gibi her davada incelenen şartların dışında ayrı bir başlıkta tasarrufa ilişkin şartlar 

incelenecektir. İptale tabi her bir tasarruf tipi sınıflandırılarak dört maddede ele 

alınmış ve bu maddelerde bazı dava şartları değiştirilmiştir. Bu açıdan tasarrufun 

iptali davalarına ilişkin bazı şartların değiştiği özel durumlara da ayrıca dikkat 
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çekilecektir. Son olarak da tasarrufun iptali davalarının sonuçları incelenip 

tamamlanacaktır. 

 

I. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ ŞARTLARI 

 

A. Tasarrufun İptali Davalarına İlişkin Genel Şartlar 

 

1. Davanın Tarafları 

 

Tasarrufun iptali davalarında tarafların öncelikle taraf ehliyetine haiz olması 

gerekir. Taraf ehliyeti, medeni hukuktaki hak ehliyetinin usul hukukundaki 

görünümüdür. Buna göre TMK md. 8 uyarınca gerçek kişiler veya TMK md. 48 

uyarınca da tüzel kişiler hak ehliyetine sahip olabilirler.111 Tahsil dairesinin tüzel kişi 

olmadığı malumdur. Ancak bu davada kamu tüzel kişiliğini temsilen taraf 

olmaktadır.  Taraf ehliyetinin yanında tarafların dava ehliyetlerinin de bulunması 

gerekmektedir. Dava ehliyeti, medeni hukuktaki fiil ehliyetinin usul hukukundaki 

görünümüdür. Bu durumda TMK md. 9 uyarınca fiil ehliyetine haiz gerçek veya 

tüzel kişiler dava ehliyetine de haizdirler.112 Dava ehliyeti ve taraf ehliyeti bir dava 

şartıdır. Hakimin bu hususları re’sen gözetmesi ve bir eksikliğin tespiti halinde 

davayı esasa girmeden usulden reddetmesi gerekmektedir. 

 

                                                           
111 KURU, ARSLAN, YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 2005, s. 260. 
 
112ibid, s. 269. 
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Yukarıda açıklanan taraf ve dava ehliyetlerinin yanında taraflarda ayrıca taraf 

sıfatının da bulunması gerekmektedir. Sıfat, taraflar arasında davaya konu olabilecek 

maddi veya hukuki bir ilişkinin bulunması demektir. Sıfat, maddi hukuka göre 

belirlenir. Sıfat konusu bir dava şartı değildir. Tarafların bu sıfata haiz olmamaları 

halinde dava esastan reddedilir.113 

 

a. Davacı: 

 

AATUHK’un konumuzla ilgili maddelerinde davacıya ilişkin ayrıntılı bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Kanunun 1. maddesinde sayılan kamu 

alacaklarını tahsil edemeyen devlet, il özel idaresi, belediye ve çeşitli yasalarda 

belirtilen kamu alacaklarının tahsili için kendisine tahsil yetkisi verilen kurumlar ve 

tahsil daireleri tasarrufun iptali davalarını açabilirler.114  

 

AATUHK md. 3 uyarınca alacaklı amme idaresi ve tahsil dairesi 

tanımlanmıştır. Buna göre alacaklı amme idaresi devlet, il özel idareleri ve 

belediyelerdir. Tahsil dairesi ise alacaklı amme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle 

vazifeli dairesini, servisini, memur ve memurlarını ifade etmektedir. Kendisine tahsil 

yetkisi verilen kurumlara örnek olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu gösterilebilir. 

5502 sayılı SGKK md. 37/3 uyarınca kurum alacaklarının tahsili konusunda 6183 

sayılı Kanun uygulanacaktır. 

                                                           
113ibid, s. 277 vd. 
 
114UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 840; E. ŞİMŞEK, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun Şerhi Uygulama ve İçtihatlar, 2. Bası, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 
1996, s. 196; GÜNEREN, 2008, s. 711. 
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Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle bunların zam ve cezaları 

VUK’nun ilgili hükümlerine göre vergi dairesi başkanlıkları, müstakil vergi daireleri, 

ve mal müdürlükleri tarafından tahsil edilir.115 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca 

da gümrük vergileri bu kanun kapsamındadır ve gümrük idareleri tarafından tahsil 

edilir. Bu durumda Gümrük Kanunu’nun 201. maddesinin yaptığı atıf uyarınca bu 

idarelerin tasarrufun iptali davalarını açmaları da mümkündür. 

 

Onun haricinde AATUHK’un 100. maddesinin ilk fıkrasındaki atıf uyarınca 

vergi borçlusu hakkında iflas takibi yapılacaksa İİK’nun ilgili hükümlerine göre 

yapılacaktır. İİK md. 187 uyarınca iflas takibinde iflas masası etkindir ve tasarrufun 

iptali davaları iflas masası tarafından açılır. 116 

 

Tasarrufun iptali davalarının açılabilmesi için davacı başlığı altında ifade 

ettiğimiz idareler tasarrufun iptali davalarının açılmasına ilişkin bir idari karar 

alacaktır. Bu noktada idarenin, tasarrufun iptali davası açılmasına ilişkin kararına 

karşı iptal davası açılabilmesi konusu tartışılmalıdır.  

 

İdarenin, tasarrufun iptali davası açılmasına ilişkin kararı bir idari işlemdir. Her 

idari işlem gibi bu işleme karşı da iptal davası açılabilir. Ancak ilk incelemede İYUK 

md. 14/3-d uyarınca idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem 

sayılması halinde esasına geçilecektir. Bahsedilen işlemse, ilk etapta idarenin 

işleyişine veya içyapısına ilişkin bir işlem ya da hazırlık işlemi olarak düşünülebilir. 

                                                           
115 T. CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Maliye ve 
Hukuk Yayınları, Ankara, 2007, s. 46. 
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Kural olarak kesin ve yürütülmesi gerekmeyen işlemlere karşı açılan iptal davaları 

ilk incelemede reddedilecektir. Ancak, bu tür bir işlem ilgilinin hukuki durumunu 

etkilediği takdirde dava reddedilmeyecektir. 

 

Danıştay’ın, kesin ve yürütülmesi gerekmeyen bir işlemin ilgilinin hukuki 

durumunu etkilemesi halinde iptal davasına konu olabileceği ve iptal edilebileceği 

yönünde kararları vardır. Danıştay 4. Dairesi 27.03.2008 tarihli, 2007/3328 E ve 

2008/1162 sayılı kararı bu bakımdan önemlidir. Vergi idaresi tarafından davacının 

''Haklarında Rapor Bulunmamakla Birlikte Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı 

Belge Kullandığı veya Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar" listesine alınması 

işlemine karşı açılan iptal davasında idarenin kişilerin bu şekilde sınıflandırmasının 

yasal dayanağı olmadığı gibi Anayasada da buna izin veren bir hükmün olmadığı 

belirtilmiştir. Vergi barışını bozabilecek bu işlemin aynı zamanda temel hak ve 

özgürlüklere de aykırı olduğunu vurgulayan mahkeme, kesin ve yürütülmesi zorunlu 

bir işlem olduğu için davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozmuştur.  

 

Tasarrufun iptali davası açılmasına ilişkin idari karar ilgili kişinin hukuki 

durumunu etkileyecektir. Çünkü vergi borçlusunun hakkında tasarrufun iptali davası 

açılacaktır. İlgili, tasarrufun iptali davası açılmasına ilişkin işleme karşı iptal davası 

açtığı takdirde öncelikle yürütmenin durdurulması kararı almak zorundadır. İlgili 

yürütmenin durdurulması kararı almadığında veya alamadığında idare bu esnada 

tasarrufun iptali davası açacaktır. Bu durumda tasarrufun iptali davasına bakan 

mahkemenin bekletici sorun sayıp saymayacağı hususu belirsizdir. Ancak bunun 

uygulamada örneği vardır. Özel taşınmaz sahibi idare mahkemesinde kamulaştırma 
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işlemine karşı iptal davası açıp yürütmenin durdurulması kararı aldığı takdirde 

idarenin asliye hukuk mahkemesinde açtığı bedelin tespiti ve tescil davası 

beklemektedir. 

 

Adli yargıda görülecek tasarrufun iptali davasında borçlunun yaptığı tasarruf 

incelenecektir. Ancak tasarrufun iptali davası açılmasına ilişkin işleme karşı iptal 

davası açıldığı takdirde idari işlemin beş unsuru açısından dava incelenecektir. Bu 

noktada mahkemenin yetki unsurunda yetkili vergi dairesinin tasarrufun iptali davası 

açıp açmadığına, şekil unsurunda şekil kurallarına uyulup uyulmadığına, amaç 

unsurunda vergi dairesinin özel bir amaçla tasarrufun iptali davasına başvurup 

başvurmadığına ilişkin tespitleri ile adli yargının ulaşamayacağı noktalara temas 

etmiş olacaktır. Bu yüzden tasarrufun iptali davası açılmasına ilişkin idari karara 

karşı iptal davası açılması gerekir.  

 

Uygulama ve akademik bir tartışmaya rastlanılmayan bu hususta yargı organın 

takınacağı muhtemel tavır, birçok benzer kararda da olduğu gibi kesin ve 

yürütülmesi gerekmeyen bir işlem olmadığından bahisle daha ilk inceleme 

aşamasında davanın reddine karar vermek olacaktır. 

 

b. Davalı 

 

AATUHK’un 25. maddesinde tasarrufun iptali davalarının kime yöneltileceği 

açık biçimde düzenlenmiştir. Anılan hükme göre tasarrufun iptali davalarında 

davalılar şunlar olacaktır: 
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- Vergi borçlusu ile hukuki muamelede bulunanlar, 

- Vergi borçlusunun ödeme yaptığı kişiler, 

- Bu kişilerin mirasçıları, 

- Kötü niyetli üçüncü kişiler. 

 

İİK’da yer alan tasarrufun iptali düzenlemelerinde ise 282. maddede tasarrufun 

iptali davalarının davalıları düzenlenmiştir. AATUHK’daki düzenleme ile paralellik 

göstermekle birlikte burada iptal davalarının iyi niyetli üçüncü kişilerin hakkını ihlal 

etmeyeceği düzenlenmiştir. AATUHK’da ise böyle bir hüküm yer almamaktadır.117 

 

Doktrinde, vergi borçlusu ile yukarıda sayılan diğer davalılar arasında zorunlu 

dava arkadaşlığı olduğu konusunda görüş birliği mevcuttur.118 Zorunlu dava 

arkadaşlığının olduğu durumlar, bir hakkın birden fazla kişi tarafından kullanılması 

ya da birden fazla kişiye karşı kullanılması durumunda geçerlidir. Zorunlu dava 

arkadaşlığı ise ikiye ayrılmaktadır. Maddi bakımdan zorunlu dava arkadaşlığında bir 

hak üzerinde birden fazla kişinin tasarrufu söz konusu olmakta ve mahkeme de tüm 

dava arkadaşları için aynı doğrultuda tek bir karar vermektedir. Davalılardan biri 

hakkında davanın reddi kararı verilirken, diğeri hakkında davanın kabulü kararı 

verilemez. Örneğin elbirliği ile mülkiyet halinde maddi açıdan zorunlu dava 

arkadaşlığı söz konusudur. Şekli bakımdan zorunlu dava arkadaşlığında ise davalılar 

hakkında aynı doğrultuda ve tek bir karar verilmesi durumu söz konusu değildir. 

                                                           
117 KARAKOÇ, 2009, s. 407. 
 
118 GÜNEREN, 2008, s. 712; UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 843; KARAKOÇ, 2009, s. 410; 
KURU, İcra İflas Hukuku, 1997, s. 3522; SAVAŞ, “Kamu Alacaklarında İptal Davası (I)” , Şubat 
2000, s. 86. 
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Tasarrufun iptali davalarında ise şekli bakımdan zorunlu dava arkadaşlığı söz 

konusudur.119  

 

Borçlu ile diğer davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı olduğu konusunda 

yargı kararları arasında da görüş birliği mevcuttur. Kararlarda tasarrufun iptali 

davalarında davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığının söz konusu olduğu, 

davanın borçlunun da menfaatini ilgilendirdiğinden borçlunun da davalı olarak 

gösterilmesi gerektiği özellikle vurgulanmıştır.120 

 

aa. Borçlu 

 

AATUHK’un 25. maddesinde vergi borçlusunun tasarrufun iptali davalarında 

davalı olacağına yönelik bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak doktrin ve yargı organı 

borçluyu da yukarıda görüldüğü üzere zorunlu dava arkadaşı saymaktadır. Bunun 

haricinde doktrindeki kimi yazarlara göre ise anılan maddede “borçlu ile hukuki 

muamelede bulunan” ifadesi, “borçlu ile birlikte” şeklinde ele alınmakta, böylelikle 
                                                           
119 KURU, ARSLAN, YILMAZ, Medeni Usul Hukuku,  2005, s. 574. 
 
120 Y. 15. HD, 14.11.1996, 1996/1126E, 1996/1085K: 

“25. maddede husumetin kimlere yöneltileceği gösterilmiş olup, anılan maddeden de 
anlaşılacağı gibi, bu kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan, davada bunların 
tümüne husumetin yöneltilmesi gerekir. 25. maddede her ne kadar borçlunun da davada hasım olarak 
gösterileceğine dair bir kayıt yoksa da  tasarrufun iptali davası sonucunda verilecek olan kararın 
borçlunun haklarını ilgilendirmesi nedeniyle onun da davada hasım olarak gösterilmesi gerekir. 
Yargıtay 15. HD.’sinin yerleşmiş içtihatları da bu doğrultudadır. (…) Davada borçlunun da hasım 
gösterilerek husumet tevcih edilmesi gerekirken bu yön göz ardı edilerek eksik hasımla davanın 
görülerek sonuçlandırılması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 21.12.2010. 
Y. 4. HD, 23.12.1982, 1982/10311E, 1982/11654K: 

“İptali istenen tasarruf, davalılar ile vergi borçlusu arasında oluşmuş bir hukuki işlemden 
kaynaklanmıştır. Böyle bir tasarrufun iptal edilmesi yalnız davalı olanların değil, hukuki işlemde taraf 
olan vergi borçlusunu da yakından ilgilendirir. O halde, 6183 sayılı yasaya göre açılacak iptal 
davalarında, iptali istenen tasarrufu oluşturan tarafların hepsinin davalı olarak gösterilmesi de 
zorunludur”  
www.legalbbank.net erişim tarihi:21.12.2010. 
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borçlunun da iptal davasının davalısı olabileceğinin maddede düzenlendiği sonucuna 

varılmaktadır.121 İİK’nun 282. maddesindeki düzenlemede ise ”iptal davaları borçlu 

ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme 

yapılan kimseler ile bunların mirasçıları aleyhine açılır” denmek suretiyle borçlunun 

da iptal davasında davalı olacağı düzenlenmiş ve AATUHK’da düzenlenmeyen 

husus açıkça belirtilmiştir. 

 

Tasarrufun iptali davalarında verilecek hüküm, vergi borçlusunu kesinlikle 

ilgilendirmektedir. Borçlunun, davaya dahil edilmesinde menfaatinin olduğu 

ortadadır. Çünkü borçlu davanın seyrini değiştirebilecek deliller sunabilir.122 

Yargıtay’ın bu konuda verdiği kararlarda görüş birliği mevcuttur. Hatta Yargıtay 

borçlunun davaya dahil edilip savunmasının alınmasının ve sunduğu delillerin 

değerlendirilmesinin hukukun genel ilkelerinin gereği saymaktadır.123  

 

AATUHK’un 3. maddesi uyarınca kamu borçlusu ya da borçlu teriminden 

kastedilen amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahıslar ve 

bunların kanuni temsilci veya mirasçıları ve vergi mükellefleri, vergi sorumlusu, 

kefil ve yabancı şahıs ve kurum temsilcileridir. TMK md. 28 uyarınca kişilik, sağ ve 

tam doğumla başlar ve ölümle sona erer. Hak ehliyeti ise sağ doğmak koşulu ile ana 
                                                           
121 KOSTAKOĞLU, Eylül 1990, s. 1243. 
 
122 GÜNEREN, 2008, s. 712. 
 
123 Y. 15. HD. 21.01.1991, 1990/5267E, 1991/35K: 

“Borçlu taşınmazlarını davalıya devrettiğine göre davada hasım olarak gösterilmesi 
gerekmektedir. Her ne kadar 6183 sayılı yasanın 25. maddesinde, “ borçlunun iptal davasında hasım 
gösterileceğine” dair bir hüküm yer almamakta ise de, tasarrufun iptaline dair verilecek kararın 
borçlunun haklarını doğrudan etkileyeceği kuşkusuzdur. Her şeyden önce tasarrufun iptal edilecek 
bölümü konusunda borçlunun savunmasının alınması ve göstereceği kanıtların toplanarak tartışılması 
hukukun temel ilkelerindendir.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 23.12.2010. 
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rahmine düşme ile başlar. Bu da VUK md. 9 uyarınca mükellef ve sorumlu 

olabilmek için yeterlidir. Tüzel kişi ise başlı başına bir varlığı olmak üzere 

örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş bağımsız mal toplulukları 

olup TMK md. 47’de belirtildiği üzere kendileri ile özel hükümler gereğince tüzel 

kişilik kazanırlar. Bunlar memur, temsilci, vekil ve yönetim kurulu üyesi gibi 

kişilerle temsil edilirler ve bu kişiler de bazı durumlarda mükellef ya da sorumlu 

olabilirler.124 

 

Vergi hukuku açısından baktığımızda vergi borçlusu yani mükellef, VUK md. 

8/1’de düzenlenmiştir. Anılan düzenleme uyarınca vergi kanunlarına göre kendisine 

vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. Tasarrufun iptali davasında vergi 

borçlusunun ölmesi halinde husumet vergi borçlusunun mirası reddetmemiş kanuni 

mirasçılarına yöneltilmelidir. İradi mirasçılar da dikkate alınmalıdır. Tıpkı vergi 

borçlusuna tebligat yapılır gibi bu kişiler de davaya dahil edilmelidir. 

 

VUK md. 8/2 uyarınca vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından 

alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi sorumlusu, başkasının vergi 

borcu için vergilendirmenin maddi, şekli ödevlerini yerine getirmekle görevli tutulan 

üçüncü kişilerdir. Bu kişilerin vergiyi doğuran olayla bir alakaları olmamakla birlikte 

bazı maddi veya şekli ödevlerin yerine getirilmesi hususunda vergi dairesine 

muhatap tutulmakta, bazı durumlarda da asıl vergi borçlusu ile birlikte ya da onun 

yerine vergiyi kendi malvarlıklarından ödemektedirler.125 Tasarrufun iptali davaları 

                                                           
124 SERİM, 6183 Sayılı Kanunda Amme Alacaklarının Korunması, 2007, s. 10 vd. 
 
125 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 75. 
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açısından düşündüğümüzde ise davaya ilişkin şartların gerçekleşmesi halinde vergi 

sorumlusu da davalı olarak gösterilebilir. 

 

AATUHK’un 3. maddesinde kamu borçlusu sayılan yasal temsilciler konusuna 

ayrıca değinmek gerekmektedir. VUK md. 10 uyarınca tüzel kişilerin, küçüklerin, 

kısıtlıların, vakıf ve cemaat gibi tüzel kişiliği olmayan kurumların mükellef ya da 

sorumlu olmaları halinde ödevler kanuni temsilciler eliyle yerine getirilir. Temsilci 

ödevleri yerine getirmezse ve bu sebeple vergi ve buna bağlı alacaklar tahsil 

edilemezse kanuni temsilciden tahsil edilir. Gerek bu hükümden gerekse 

AATUHK’un 3. maddesi uyarınca kanuni temsilcilerin kamu borçlusu sayılmaları 

sebebiyle tasarrufun iptali davalarında gerekli şartların sağlanması halinde davalı 

olarak yer alabilmektedirler.  

 

Kanun koyucu AATUHK’un mükerrer 35. maddesi ile VUK’nun 10. 

maddesine benzer bir düzenleme getirmiştir. Bu madde ile kanuni temsilcilerin, tüm 

kamu alacakları kapsamında sorumlu olmaları sağlanmıştır. Anılan maddenin son 

fıkrasında da kanuni temsilcilerin VUK’na göre sorumlu olmalarının AATUHK’un 

mük. 35. madde kapsamında da sorumluluklarını kaldırmayacağı da özellikle 

belirtilmiştir. 

 

AATUHK’un 35. maddesinde özel bir sorumluluk daha düzenlenmiştir. Anılan 

düzenleme uyarınca limited şirket ortakları şirketten tamamen ya da kısmen tahsil 

edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacaklarından sermayeleri 

oranında doğrudan sorumludurlar. Bu durumda şirketten kamu borcunun tahsili 
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mümkün değilse, limited şirketin ortakları şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye 

oranında tasarrufun iptali davası ile karşı karşıya kalabilirler. 

 

Yargıtay 15. HD konuyla ilgili olarak verdiği 29.05.2002 tarihli bir kararında 

limited şirket ortaklarını AATUHK md. 35 ve VUK md. 10/2 uyarınca tahsil 

edilemeyen şirketin vergi borçlarından sorumlu tutmuştur. Yargıtay kararda, bilinçli 

bir şekilde taşınmazını elinden çıkaran şirket ortaklarının, taşınmazın şirkete ait 

olmamasına yönelik iddialarını kabul eden yerel mahkemenin kararını bozmuş, 

davanın şirket ortaklarına yöneltilip, AATUHK’un 24 vd maddelerine göre 

incelenmesi gerektiğine karar vermiştir.126 

 

 

                                                           
126 Y. 15. HD, 29.05.2002, 2002/1468 E, 2002/2870 K:  

“Davacı hazine takibi 6183 Sayılı Yasa hükümlerince borçlu K... Deri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında yapmış, alacağın tahsilini olanaklı kılan mal varlığına rastlayamadığı 
iddiasıyla bu davayı şirket ortağı ve yöneticisi Cemil K. ve onunla doğrudan tasarruf ilişkisinde 
bulunan diğer davalılar aleyhinde açmıştır. 

Mahkemece tasarrufa konu malın borçlu şirkete ait olmadığı ve bedeller arasında da fahiş fark 
bulunmadığı nedeniyle dava reddedilmiş, karar davacı yanca temyiz edilmiştir. 

6183 Sayılı Yasanın, 4369 Sayılı Yasanın 21. maddesiyle değişen 35. maddesi uyarınca Limited 
Şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan Amme alacağından sermaye hisseleri oranında 
doğrudan doğruya sorumludur. Öte yandan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 3505 Sayılı Yasanın 2. 
maddesiyle değişik 10/2 maddesinde ise "Tüzel kişiler ile küçüklerin ...." vergi sorumlusu olmaları 
halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirileceği, bu ödevlerini 
yerine getirmemeleri halinde tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların 
kanuni ödemelerini yerine getirmeyenlerin mal varlıklarından alınacağı hükmüne yer verilmiştir. 

Değinilen bu hükümler nedeniyle Cemil K., tahsili olanaksız kalan şirket borcundan doğrudan 
sorumludur. O halde mahkemenin tasarrufa konu taşınmazların şirkete ait olmadığı şeklindeki 
gerekçesi yerinde değildir. Bunun gibi, 9 no'lu taşınmazın gerçek değeri 9, 5 milyar, 1 no'lu 
taşınmazın da 9 milyar TL. olduğu halde davalıların taraf olduğu resmi akde göre satışlar sırasıyla 3 
milyar ve 250 milyon TL.ye yapılmış, resmi senette taraf olan davalılar senedin aksini yasal kanıtlarla 
ispatlayamamışlardır. 

Açıklanan bu nedenlerle, 6183 sayılı Yasanın 24 ve müteakip maddelerince inceleme yapılıp 
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış kararın 
bozulması gerekmiştir.” 
Aktaran TOKTAŞ, 2009, s.134. 



74 
 

bb. İptal Konusu Tasarruftan Yararlanan Kişi, Kendisine Ödeme 

Yapılan Kişi ve Bunların Mirasçıları 

 

Tasarrufun iptali davalarında davalılardan biri de borçlu ile hukuki muamelede 

bulunan ya da borçlunun kendisine ödeme yaptığı üçüncü kişilerdir. Bunların ölmesi 

halinde mirası reddetmemiş mirasçıları ve varsa mansup mirasçılar davalı gösterilir. 

Borçlu birden fazla kişiye ödeme yapmışsa bunların her biri kendisine yapılan ödeme 

oranında sorumludur.127 Bu kişiler İİK’ndan farklı olarak iyi niyetli olsun ya da 

olmasın sorumludurlar. 

 

cc. Kötü Niyetli Üçüncü Kişiler 

 

AATUHK’un 25. maddesinde düzenlenen diğer bir davalı da kötü niyetli 

üçüncü kişilerdir. Bunlar aslında borçlu ile hukuki işlem yapan kişinin elindekini 

devrettiği dördüncü kişilerdir. Kanundaki açık hüküm neticesinde bu kişilerin de 

davalı olabilmeleri için kötü niyetli olmaları gerekmektedir. Kanun koyucunun kötü 

niyetten kastettiği, borçlunun alacaklıdan mal kaçırma amaçlı tasarruf ettiğinin 

bilinmesi ya da bilinmesi gerektiğidir.  

 

Borçlu ile diğer davalılar arasındaki ilişki yukarıda incelendiği üzere zorunlu 

dava arkadaşlığıdır. Ancak burada ihtiyari dava arkadaşlığı söz konusu olmaktadır.128 

HMK md. 57’deki şartların varlığı halinde ihtiyari dava arkadaşlığından söz 

                                                           
127 KARAKOÇ, 2009, s. 407. 
 
128 GÜNEREN, 2008, s. 714. 
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edilebilir.129 İhtiyari dava arkadaşlığı halinde taraflardan her birine karşı ayrı ayrı 

dava açılabileceği gibi eğer istenirse davalıların bir kaçına ya da tamamına karşı da 

dava açılabilir. Bunlara karşı birlikte dava açmak zorunlu değildir. Ortada dava 

arkadaşı sayısı kadar dava söz konusudur.  

 

Bu konuya ilişkin pek çok Yargıtay kararı mevcuttur. Yargıtay 15. HD. 

18.03.2002 tarihli kararında borçludan malı satın alan kişi bu malı, başka bir kişiye 

satarsa, son malikin ihtiyari dava arkadaşlığı nedeniyle davalı gösterilmesine gerek 

olmadığına hükmetmiştir.130 

 

TMK md. 3 uyarınca asıl olan iyi niyetin varlığıdır. Böyle bir karinenin aksini 

iddia eden bunu ispatla yükümlüdür. Bu durumda üçüncü kişinin kötü niyetli 

olduğunun ispatı davacı idarededir.131 Yargıtay da bu konuda benzer kararlar 

vermektedir. Yargıtay 15. HD’nin 27.11.1997 tarihli bir kararında üçüncü kişilerin 

kötü niyetinin davacı tarafından ispatlanması gerektiğine hükmetmiştir.132 

                                                           
129 KURU, ARSLAN, YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 2005, s. 581. 
 
130 Y. 15. HD 18.03.2002, 2002/531E, 2002/1173K:  

“(…)Tasarrufun iptali davaları, borçlu ile borçludan o malı satın alan kişi aleyhine açılır; bu 
kişiler arasında mecburi dava arkadaşlığı vardır. Ancak, satın alan kişi, bu malı -olayımızda olduğu 
gibi- bir başka şahsa satarsa, son malikin -ihtiyari dava arkadaşlığı nedeniyle- davalı gösterilmesine 
gerek yoktur. Davacı alacaklı, son malikin, borçlunun mal kaçırma kasdını bildiğini kanıtlayabilecek 
kuvvette delillere sahip değilse, bu kişiyi davalı göstermeyebilir. Bu durumda, dava, borçludan aldığı 
malı elden çıkaran davalı -olayımızda Döne Sarıhan- yönünden, anılan yasanın 31. maddesi uyarınca 
bedele dönüşür.” 
Aktaran GÜNEREN, 2008, s. 716 vd. 
 
131 J. AKİPEK, T. AKINTÜRK, Türk Medeni Hukuku, 4. Bası, Beta Basım A.Ş., İstanbul, Eylül 
2002, s. 222 vd. 
 
132 Y. 15. HD, 27.11.1997, 1997/5099E, 1997/5076K: 

 “(…)Davalılardan MG, borçlu ile tasarruf yapan kimse olmayıp, dördüncü kişi 
durumundadır. Adı geçenin kötü niyetli olduğu davacı tarafından ispatlanamamıştır. Bu nedenle 
mahkemece onun hakkında açılan davanın reddi gerekirken, kabulü usul ve yasaya aykırı olup 
kararın bozulması gerekmiştir.” 
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2. Görev 

 

AATUHK md. 24 uyarınca tasarrufun iptali davaları (umumi) genel 

mahkemelerde görülür. Bu hükme göre görevli yargı kolu adli yargı olacaktır. 

Yargıtay da tereddüde mahal vermeden aynı şekilde hükmü uygulamaktadır.133 

Kanundaki bu açık hükme rağmen davanın vergi mahkemesinde ya da idare 

mahkemesinde açılması durumunda İYUK md. 15/1-a uyarınca, dava adli yargının 

görevine girdiği için ilk inceleme aşamasında dava reddedilir. Danıştay 7. Daire de 

bir kararında tasarrufun iptali davalarının adli yargı kolunda, genel mahkemelerde 

görüleceğini belirtmiştir.134 

 

Tasarrufun iptali davalarında görev kamu düzeniyle ilgilidir. Bu durumda 

taraflardan her biri yargılamanın her aşamasında bunu ileri sürebileceği gibi, hakim 

de re’sen bunu gözetebilir.  

 

                                                                                                                                                                     
Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 1099. 
 
133 Y. 15. HD, 16.09.1997, 1997/3445E, 1997/3777K: 

“Dava, 6183 Sayılı Yasanın 27 ve ardından gelen maddelerine göre açılan tasarrufun iptali 
davasıdır. Aynı Kanunun 24. maddesinde bu yasaya göre açılan iptal davalarına umumi 
mahkemelerde bakılacağı belirtilmiştir. Burada sözü edilen genel mahkeme, alacağın miktarına göre 
değişen Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesidir. (…)” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 12.01.2011. 
 
134 DŞ 7. D., 24.05.1990, 1988/2692E, 1990/1490K: 

“… 24. maddesinde ise; “Amme borçlusunun bu Kanunun 27, 28,29 ve 30. maddelerinde yazılı 
tasarruf ve muamelelerin iptali için umumi mahkemelerde dava açılacağı ve bu davalara diğer işlere 
tadimen umumi hükümlere göre bakılacağı hükme bağlanmıştır …” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 12.01.2011. 
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6100 sayılı HMK md. 2/2 uyarınca aksine düzenleme söz konusu değilse asliye 

hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından görevlidir. Buna göre tasarrufun 

iptali davaları asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.  

 

3. Yetki 

 

Tasarrufun iptali davalarında yetki konusu da AATUHK’da düzenlenmemiştir. 

Anılan Kanunun 24. maddesinde sadece bu davaların genel mahkemelerde 

görüleceği belirtilmiştir. Dava, adli yargıda görüleceğine göre yetkili mahkeme de 

HMK’nun ilgili maddelerine göre belirlenecektir.  

 

Tasarrufun iptali davaları için kesin yetki kuralı öngörülmemiştir. Bu yüzden 

HMK md. 6/1’de düzenlenen genel bir yetki kuralı uygulanabilir. Anılan maddeye 

göre, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri 

mahkemesi genel yetkili mahkemedir. Buna göre tasarrufun iptali davaları davalının 

ikametgahı ya da davalıların ikametgahlarından birindeki asliye hukuk 

mahkemesinde görülür.  

 

Bunun haricinde tasarrufun iptali davalarında dava konusu bir gayrimenkule 

ilişkin olsa bile HMK md. 12’de düzenlendiği gibi gayrimenkulün bulunduğu yer 

mahkemesinde açılmaz. Bir davanın gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinde 

görülebilmesi için davanın o gayrimenkulün aynına ilişkin olması, davanın hak 

sahipliğinde değişikliğe yol açması, taşınmazın zilyetliğine ilişkin olması ya da 

alıkoyma hakkı ile alakalı bir dava olması gerekmektedir. Ancak tasarrufun iptali 
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davaları, teorik niteliğin işlendiği kısımda açıklandığı üzere ayni değil şahsi bir dava 

olup, hak sahipliğinde değişiklik meydana getirmez. Onun haricinde zilyetlik ve 

alıkoyma hakkı ile ilgili bir dava da değildir.135 

 

Tasarrufun iptali davasının yetkisiz mahkemede açılması durumunda HMK 

md. 19 uyarınca yetki itirazı cevap dilekçesinde ileri sürülmelidir. Yetki itirazında 

yetkili mahkeme belirtilmediği takdirde dikkate alınmaz. Süresinde yetki itirazında 

bulunulmazsa davaya bakan mahkeme yetkili hale gelecektir. Yetki itirazı 

neticesinde mahkeme yetkisiz olduğuna karar verirse yetkili mahkemeyi göstermek 

zorundadır.  

 

HMK md. 20 uyarınca yetkisizlik kararı verildikten sonra taraflardan biri 

yetkili mahkemeye iki hafta içinde başvurmak zorundadır. Aksi halde dava 

açılmamış sayılır.  

 

4. Yargılama Usulü 

 

AATUHK md. 24’de tasarrufun iptali davalarına umumi mahkemelerde umumi 

hükümlere göre bakılacağı belirtilmiştir. Ancak yargılama usulüne ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır.  

 

HMK md. 316’da basit yargılama usulüne tabi dava ve işler düzenlenmiştir. 

Anılan hükümde, basit yargılama usulünün kanunda açıkça belirtilenler dışında, alt 

fıkralarda belirtilen durumlarda da uygulanacağı düzenlenmiştir. Tasarrufun iptali 
                                                           
135 KURU, ARSLAN, YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 2005, s. 181 vd. 
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davaları, HMK 316’da sayılan dava ve işler arasında yer almadığı gibi, AATUHK’da 

basit yargılama usulü uygulanacağına yönelik bir hüküm de yer almamaktadır. Buna 

göre HMK md. 322/1 uyarınca basit yargılama usulüne ilişkin bir kayıt yer 

almadığından yazılı yargılama usulü uygulanacaktır.  

 

Tasarrufun iptali davalarının umumi mahkemelerde görülmesinin başka önemli 

sonuçları da delil ve ispat hususundadır. Artık vergi yargılamasında yer alan re’sen 

tahkik ilkesi, tanık dinleme yasağı gibi kurallar burada söz konusu olmaz. Yani 

tasarrufun iptali davalarında tüm deliller dikkate alınabilecektir. İspat yükü konusu 

ise tasarrufa ilişkin şartlar bölümünde açıklanacaktır. 

 

AATUHK’un 24. maddesinde belirtildiği üzere tasarrufun iptali davalarının 

diğer işlere göre öncelikle görülmesinin sonucu ise bu davaların adli tatilde de devam 

edeceği, davaya ilişkin sürelerin adli tatilde de (HMK md. 102-104) dikkate alınması 

gerektiğidir.  

 

5. Süre 

 

a. Genel Bilgiler ve Sürenin Hukuki Niteliği 

 

AATUHK md. 26 uyarınca 27, 28, 29 ve 30. maddelerine dayanarak iptal 

davası açabilmek için o maddelerde yer alan tasarrufların vukuu tarihinden itibaren 

beş yılın geçmemiş olması gerekmektedir. Bu maddenin başlığı “Hükümsüz 
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Sayılmada Zamanaşımı”dır. Peki, bu beş yıllık süre bir zamanaşımı süresi midir, 

buna değinmek gerekir.  

 

İİK md. 285 AATUHK’la aynı olmakla beraber madde başlığında “Hak 

Düşürücü Müddet” ibaresi dikkati çekmektedir. Bu ise 1965 tarihinde yapılan 

değişiklikle getirilmiştir. Bu sebeple İİK’daki tartışma sona ermiştir.136 Bu durumda 

tasarrufu vukuu tarihinden itibaren beş yıl geçirilmişse bu durumda alacaklının 

tasarrufun iptali davası açabilme hakkı düşecektir. 

 

AATUHK’na baktığımızda ise bu sürenin hak düşürücü olduğu 

tartışılmaktadır.137 Madde başlığında “zamanaşımı” ifadesi yer alsa da madde 

içerisinde hak düşürücü süreye vurgu yapılmış, beş yılın geçmesi halinde dava 

açılamayacağı belirtilmiştir. Buna göre beş yıllık sürenin geçmesiyle idarenin dava 

açabilme hakkı düşecektir. Dava açılması halinde de hakimin bunu re’sen dikkate 

alması gerekir. Bununla birlikte kanunda süreyi durduran veya kesen haller 

düzenlenmemiştir. Bu yüzden beş yıllık iptal davası açabilme süresi durmadan veya 

kesilmeden geçecektir.138 

  

Yargıtay da beş yıllık sürenin hak düşürücü süre niteliğinde olduğu konusunda 

görüş birliği içindedir. Örnek olarak Yargıtay 15. HD bir kararında konuyu şu 

şekilde ele almıştır: 

                                                           
136 B. GÜRDOĞAN, İflas Hukuku Dersleri, Ajans-Türk, Ankara,1966, s. 236. 
 
137 N. ÇAĞAN, Vergi Hukukunda Süreler, AÜHF Yayınları, No:389, Ankara, 1975, s. 26, s. 102; 
AKMANSU, 1954, s. 137; ŞİMŞEK, 1996, s. 321; KARATAŞ - ERTEKİN, 1995, s. 800. 
 
138 B. ÇELİK, “İptal Davası Ve Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından Önemi” ,  
Yaklaşım, Mart 2000,Yıl: 8, S. 87, s. 42. 



81 
 

“…Diğer taraftan, 26. madde ile hükümsüz sayılmada da 27, 28, 29 ve 30. 

maddelerde sayılan tasarrufların vukuu tarihinden beş yıl geçmesinden sonra bu 

maddelere dayanılarak dava açılamayacağı belirtilmiştir. Madde başlığında her ne 

kadar zamanaşımından söz edilmekte ise de, burada sözü edilen beş yıllık süre 

zamanaşımı olmayıp hak düşürücü süredir. Bu itibarla da mahkemece re'sen 

gözetilmesi icap eder…”139 

 

Burada beş yıllık süre hak düşürücü olmakla beraber bazı durumlarda beş yıllık 

süreyi dikkate almadan dava açma hakkı kullanılamayabilmektedir. AATUHK’un 

102. maddesindeki tahsil zamanaşımını düzenleyen hükme göre amme alacağı, 

vadesinin rastladığı takvimi yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl 

içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Buna göre tahsil zamanaşımına uğramış 

                                                           
139 Y. 15. HD, 16.01.1995, 1994/6377E. , 1995/76K. 
Y. 10. HD, 04.06.2009, 2008/2457E. , 2009/10184K: 

“…6183 sayılı Kanunun 26. maddesinde 27, 28, 29 ve 30. maddelerinde sözü geçen 
tasarrufların yapıldığı tarihten beş yıl geçtikten sonra bu maddelere dayanılarak dava açılamayacağı 
öngörülmüştür. Her ne kadar, madde kenar başlığında "hükümsüz sayılmada zamanaşımı" 
sözcüklerine yer verilmişse de, gerek öğretide gerek Yargıtay uygulamalarında bu sürenin 
zamanaşımı süresi olmayıp, hak düşürücü süre olduğu kabul edilmekte olup, re’sen nazara 
alınmalıdır.  

Somut olayda; iptali istenen tasarruf 14.09.1998 tarihinde yapılmış, tasarrufun iptali davası 
ise, 23.03.2004 tarihinde açılmıştır. Bu durumda beş yıl içinde açılmayan davanın reddine karar 
verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, 
bozma nedenidir.” 
Y. 15. HD, 19.02.2007, 2006/6179E. , 2007/1006K. : 

“…6183 sayılı Kanunun 26. maddesinde (hükümsüz sayılmada zamanaşımı) başlığı altında 27, 
28, 29 ve 30'uncu maddelerde sözü geçen tasarrufların vukuu tarihinden beş yıl geçtikten sonra 
mezkur maddelere istinaden dava açılamaz hükmüne yer verilmiştir. Madde başlığında zamanaşımı 
denilmiş ise de bu maddede düzenlenen beş yıllık sürenin sükûtu hak süresi olduğu madde metninden 
anlaşılmaktadır. Bu sürenin geçmesi halinde hakim görevi gereğince re’sen dikkate alarak davayı 
reddedecektir. Dava konusu olayda gerek ilk satışın gerçekleştiği ve gerekse bedelle sorumlu tutulan 
davalının taşınmazı elden çıkardığı tarih (10.07.1998) ile davanın açıldığı tarih arasında 
(23.05.2005) beş yıllık süre geçmiştir. Davanın bu nedenle reddi gerekmektedir. Ancak Mahkemece bu 
husus gözden kaçırılarak dava kısmen kabul edilmiş ve kararı davalı taraf temyiz etmemiştir. Sükutu 
hak süresine tabi kılınan davalarda bu süre dolmadan dava açılması gerekli olup bu husus hakimin 
kendiliğinden gözeteceği dava şartlarındandır…” 
www.legalbank.net erişim tarihi:12.12.2010. 
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bir alacak söz konusu ise bu durumda iptal davası açılabilmesine yönelik beş yıllık 

zamanaşımı süresinin de bir önemi olmamaktadır. 140 

 

AATUHK’un 26. maddesinde düzenlenen beş yıllık sürenin haricinde 27 ve 

29. maddelerinde iki yıllık olmak üzere başka bir süre daha düzenlenmiştir. Anılan 

maddelere bakıldığında, amme alacağını ödememiş borçlulardan, müddetinde veya 

hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını 

bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaşılanların ödeme 

müddetinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme müddetinin 

başlamasından sonra yaptıkları hukuksal işlemlerden; 

- 27. madde uyarınca bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar hükümsüzdür. 

- 27. maddenin tatbiki bakımından 28. maddede yer alan bağışlama sayılan 

tasarruflar hükümsüzdür.  

- 29. madde uyarınca da borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş 

olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için 

yapılan rehinler, borca karşılık para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir 

suretle yapılan ödemeler ve vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler 

hükümsüzdür.  

 

Buradaki iki yıllık süre, biraz önce bahsedilen beş yıllık süreden farklıdır. Beş 

yıllık süre, iptal davası açabilme açısından dikkate alınacak bir süredir. İki yıllık süre 

ise iptal davasına konu olabilecek bir tasarrufun yapılması gereken zaman dilimine 

ilişkin bir süredir.141 

                                                           
140 KARAKOÇ, 2009, s. 414. 
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Anılan maddelerde iki yıllık süre, ödeme müddetinin başladığı tarihten itibaren 

hesaplanacaktır. Ödeme zamanı VUK’un 111. maddesi ile AATUHK’un 37. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre amme alacakları özel kanunlarında belli 

edilen zamanlarda ödenir. Özel kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme 

alacakları Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren 

bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi 

günüdür. 

 

Bu iki sürenin çakışması halinde ne olacağı üzerinde de durulmalıdır. Örnek 

olarak vergi borçlusunun vergiyi doğuran olaydan sonra ancak ödeme müddetinden 

üç yıl önce bir ivazsız tasarrufta bulunduğunu farz edelim. Bu tasarruf ile tüm 

malvarlığını bağışlamış olsun. Tasarrufun vukuu tarihinden itibaren beş yıl 

geçmediği için iptal davası açma hakkı düşmemiş olmasına rağmen ödeme 

müddetinin başladığı tarihten üç yıl önce tasarruf yapıldığı için iptal davası açılamaz. 

Çünkü AATUHK’un 26. maddesindeki beş yıllık süre, iptal davaları için genel bir 

süre niteliğindedir. Ancak anılan Kanunun 27, 28 ve 29. maddelerindeki iki yıllık 

süre ise bu maddelere özgü ve özel bir süredir. Bu durumda iki yıllık süre şartı 

sağlanamıyorsa bu durumda iptal davasının açılabilmesi mümkün değildir ve beş 

yıllık genel hak düşürücü bir sürenin de bu konuda bir anlamı olmamaktadır.142 

Yargıtay 13. HD de 23.09.1974 tarihli bir kararında İİK’daki benzer düzenlemeler 

hakkında aynı doğrultuda hüküm vermiştir.143 

                                                                                                                                                                     
141 ibid, s. 414. 
 
142 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, 
Ankara, Mayıs 2008, s. 321; Aktaran ŞİMŞEK, 1996, s. 221. 
 
143Y. 13. HD, 23.09.1974, 1974/2101E, 1974/2073K: 
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b. Vergiyi Doğuran Olaydan Önce Yapılan Tasarrufların İptal 

Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu 

 

AATUHK’un süreye ilişkin hükümlerine baktığımızda 26. maddede tasarrufun 

vukuu tarihinden itibaren beş yıl içinde iptal davasının açılacağını, 27, 28 ve 29. 

maddelerinde de bahsedilen tasarrufların ödeme müddetinin başlamasından iki yıl 

evvel veya ödeme müddetinden sonra yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Anılan 

kanuni düzenlemelerin lafzına baktığımızda iptal davasına konu olacak tasarrufun, 

vergiyi doğuran olaydan önce ya da sonra olması yönünde bir kanuni düzenlemenin 

yer almadığını görmekteyiz.  

 

AATUHK tasarısının TBMM’de görüşülmesi esnasında da bu konu 

tartışılmıştır. Kamu alacağını doğuran olayın doğumundan önce yapılan tasarrufların, 

maddenin kapsamı dışında bırakılması teklif edilmesine rağmen bu teklif 

reddedilmiştir.144 Sonuç olarak baktığımızda vergiyi doğuran olaydan önce yapılan 

tasarrufların iptal davasına konu olması hususunu kesin bir dille reddedebilme 

imkanı kanımızca ortadan kalkmıştır. 

 
                                                                                                                                                                     

“…Belirlenen tarihlere göre bağışlama tasarrufunun gerek hacizden, gerek acizden önceki 
iki seneden daha önce yapıldığı ve böylece yukarıda sözü edilen 278. madde unsurlarının 
gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. İptale tabi tasarrufları sınırlayan 278. maddedeki iki senelik süre ile 
iptal davası açmak için kabul edilmiş olan 284. maddedeki, beş yıllık hak düşürücü süre 
birbirlerinden ayrı nitelikteki sürelerdir. 278.  maddedeki iki senelik süre iptale tabi tasarrufların 
sınırını gösteren sürelerdir. Çünkü maddedeki açıklığa göre hacizden veya acizden önceki iki seneyi 
geçen tasarruflar iptale tabi değildir ve bu tasarruflar için iptal davası açılamaz. 284.  maddedeki beş 
yıllık hak düşürücü süre ise hacizden veya acizden önceki iki seneyi geçmeyen ve iptale tabi olan 
tasarrufların dava açma süresidir. Davada iptali istenilen tasarruf 278. maddedeki iki senelik süreden 
önce yapıldığı için iptale tabi değildir. İptale tabi tasarruf olmayınca burada beş senelik hak 
düşürücü dava süresi de söz konusu değildir.” 
Aktaran Şimşek, 1996, s. 249. 
 
144 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, IX. Dönem, C. 24, 112. Birleşim, 20.VII.1953 
Tarihli Toplantı; Aktaran KARAKOÇ, 2009, s. 397. 
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Ancak Yargıtay pek çok kararında yukarıdaki verilerin tam tersine vergiyi 

doğuran olaydan önce yapılan tasarrufların iptal davasına konu olamayacağına 

hükmetmiştir. Yargıtay 15. HD, 21.04.2004 tarihli bir kararında şu şekildedir: 

“(…)Anılan Yasa uyarınca açılan iptal davasında amaç, amme alacağının 

tahsilini sağlamak üzere vergi borcunun doğumundan sonra yapılan tasarrufların 

butlanına hükmetmektir. Somut olayda davacının vergi alacağı 25.11.1998 

tarihinden başlamakta ve daha sonraki tarihleri kapsamaktadır. Halbuki tasarruf 

tarihi 28.08.1998 tarihlidir. Bu durumda tasarruf borcun doğumundan önce 

gerçekleştiğinden iptal davasına konu olamaz.(…)”145 

 

Yüksek mahkeme hatta bununla da kalmamış, yukarıda belirtilen kararların 

haricinde bazı kararlarında tasarrufun vergiyi doğuran olaydan önce yapılması 

gerektiğini davanın dinlenebilmesi için şart saymıştır.146  

 

Bununla birlikte Yargıtay’ın vergiyi doğuran olaydan önce yapılan tasarrufların 

iptal davası açılabileceği yönünde kararlarına az da olsa rastlamak mümkündür. 

Yargıtay 13. HD, 25.06.1979 tarihinde verdiği bir kararı şu şekildedir: 

“(…) iptal davasının açılabilmesi için alacağın iptale tabi tasarruftan önce 

veya sonra doğmuş olması önemli değildir. Alacak, borçlusunun yaptığı tasarruftan 

                                                           
145 Y. 15. HD, 21.04.2004, 2004/444E, 2004/2263K www.legalbank.net erişim tarihi: 25.12.2010. 
 
146 Y. 25. HD, 05.10.2004, 2004/3573E, 2004/4847K. : 

“Tasarruf iptali davalarının dinlenebilmesi için ortada kesinleşmiş bir borcun bulunması ve 
bu borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olması şarttır.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 07.02.2011. 
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sonra doğmuş olsa bile, alacağını alamamış olan alacaklı diğer koşulların da varlığı 

halinde tasarrufun iptalini dava edebilir.(…)”147 

 

Vergiyi doğuran olaydan önce iptal davasının açılıp açılamayacağı konusunda 

kanuni düzenlemeler ve yargı organının tutumu bu şekilde olmakla beraber doktrinde 

de tam bir görüş birliği söz konusu değildir. Vergiyi doğuran olaydan önceki 

tasarrufların iptal davasına konu olabileceğini savunanlara göre kanun koyucu bu 

açıdan sınırlayıcı bir düzenlemeye gitmediği için bu mümkündür.148 Buna karşılık 

alacağın doğumundan önceki tasarrufların iptal davasına konu olamayacağını 

savunanlar da bulunmaktadır.149  Bu görüşü savunanlara göre daha ortada alacak bile 

yokken alacaklıya zarar vermeden söz edilemez.  

 

Doktrindeki görüş birliği olmamasına rağmen şöyle bir tespit yapmak 

mümkündür. Vergiyi doğuran olaydan önce kişi malvarlığını bir kişiye devredip, 

sonra vergiyi doğuran olayı gerçekleştirdiği zaman vergi borcunun tahsilini 

engelleyebilir. Eğer yukarıda bahsedilen şekilde bir olay gerçekleştiği takdirde 

vergiyi doğuran olaydan önceki işlemlere karşı tasarrufun iptali davalarının 

açılamayacağını kabul edersek tahsil işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Bu durumda 

da uzun vadede vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımından da söz 

edilemeyecektir. Bu sebeplerle vergiyi doğuran olaydan önce yapılan tasarruflar için 

iptal davasının açılabilmesi gerekmektedir. 

                                                           
147 Y. 13. HD, 25.06.1979; 1979/3011E, 1979/3730K; Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, 
s. 986.  
 
148 KARAKOÇ, 2009, s. 397. 
 
149 KURU, İcra ve İflas Hukuku, 1997, s. 3417; GÜNEREN, 2008, s. 722; ŞİMŞEK, 1996, s. 224. 
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Ancak vergiyi doğuran olaydan önce yapılan muamelenin iptal edilebilmesi 

idareye vergi alacağının risksiz tahsil edilebilmesi amacıyla istediği tasarrufla 

oynayabilme yetkisi verir. Vergiyi doğuran olaydan önce yapılan tasarrufların iptal 

edilebilmesi sözleşme özgürlüğü, hukuki belirlilik, hukuki güvenlik gibi temel hak 

ve özgürlükler ile ilkelere aykırılık oluşturabilir. Bu yüzden vergiyi doğuran olaydan 

önce yapılan tasarrufların iptal davasına konu olması halinde kişinin vergi borcunun 

tahsilini imkansız kılma amacı idare tarafından açıkça ortaya koyulmalıdır. Yargı 

organı ise vergiyi doğuran olaydan önceki bir tasarrufa ilişkin tasarrufun iptali 

davasında borçlunun ekonomik durumu, borcun miktarı, tasarruf tarihi gibi somut 

olayın bazı şartlarını dikkatle ele almalıdır. Aksi takdirde kişiler hukuken 

öngörülebilir bir durumda olmayacaklarından ticari hayat ve ticari itibar büyük 

ölçüde tehlikeye girebilir.  

 

6. Vergi Alacağının Kesinleşmesi 

 

Tasarrufun iptali davalarının açılabilmesi için vergi alacağının kesinleşmiş 

olması gerekmektedir.150 Bu aynı zamanda alacağın ödenebilir aşamaya gelmesi 

anlamına da gelmektedir.151 Vergi alacağının kesinleşmesi, yapılan tarh işleminden 

sonra otuz gün içinde iptal davası açılmaması neticesinde söz konusu olur. Bu 

durumda vergi borcu hem tahakkuk eder hem de kesinleşir. Ancak buradaki şart 

davanın açılabilmesi için vergi borcunun geçirmesi gereken evreye ilişkin bir şarttır. 

Vergi alacağının kesinleşip, kesinleşmediği hususu, tasarrufun iptali davalarında 

                                                           
150 GÜNEREN, 2008, s. 722; UYAR - UYAR - UYAR, Mayıs 2008, s. 208. 
 
151 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Mayıs 2008, s. 
311. 
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yargı organınca re’sen araştırılmalıdır.152 Yargıtay vergi alacağının kesinleşmesini 

davanın dinlenebilmesi koşulu saymaktadır.153 

 

Uygulamada idare bazen AATUHK’un 26. maddesindeki beş yıllık hak 

düşürücü süreye takılmamak için vergi alacağının kesinleşmesi beklemeden dava 

açabilmektedir. Yargıtay, kişilerin tarhiyat işlemine karşı vergi mahkemelerinde iptal 

davası açmaları halinde bir yandan da idare tasarrufun iptali davası açmışsa böyle bir 

durumda vergi mahkemesinde açılan davayı bekletici sebep saymaktadır.154 Hukuka 

uygun olan, burada davanın reddine karar verilmesi gerektiğidir. AATUHK’un iptal 

davalarını düzenleyen maddelerinden özellikle 27. ve 29. maddelerine baktığımızda 

süresinde mal beyanında bulunma, beyanda bulunulan malın borcu ödemeye 

yetmemesi hususları düzenlenmektedir. Bu ise ancak icra takibinin kesinleşmesi ile 

söz konusu olmaktadır. Bu durumda vergi alacağı da çoktan tahakkuk etmiş 

olacaktır. Sonuç olarak hak düşürücü süreler herkes içindir. Davacı idare de olsa 

buna uymak zorundadır. Bu yüzden kanunun düzenlemediği halde sırf hak düşürücü 

süre sebebiyle idarenin ve yargı organının bu hazineci tutumu hukuka aykırıdır. 

 

7. İcra Takibinin Kesinleşmesi 

 

Tasarrufun iptali davasına gidebilmenin başka bir şartı da icra takibinin 

kesinleşmesidir. Burada kastedilen tahakkuk eden vergi alacağını ödemeyen borçluya 

AATUHK md. 55 uyarınca ödeme emri gönderilmesidir. Ödeme emrinde borçluya 

                                                           
152 KARAKOÇ, 2009, s. 384. 
 
153 Y. 15. HD, 22.11.1999, 1999/4287E, 1999/4195K  www.legalbank.net erişim tarihi: 21.12.2010. 
 
154 Y15HD, 16.01.1995, 1994/6377E, 1995/76K www.legalbank.net Erişim Tarihi: 21.12.2010. 
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borcunu yedi gün içinde ödemesi ya da mal beyanında bulunması bildirilir. İcra 

takibinin kesinleşmesi için de yine yukarıda açıkladığımız gibi borçlunun ödeme 

emrine itiraz etmemesi ya da itirazının reddedilmesi gerekmektedir. Bu takdirde 

vergi borçlusu hakkında yapılan icrai takibat kesinleşmiş demektir. 

 

Yargıtay pek çok kararında takibin kesinleşme şartını, tasarrufun iptali 

davalarında dinlenebilme koşulu saymaktadır.155 Takibin kesinleşmemesi halinde de 

davayı reddetmemekte, bunu bekletici sorun saymaktadır.156 Yine yukarıdaki 

mahkeme kararında belirttiğimiz gerekçelerle bu kararlara katılmak mümkün 

değildir. Hukuka uygun olan, burada da davanın reddine karar verilmesi gerektiğidir. 

 

8. Vergi Borcunun Tahsilinin Mümkün Olmaması 

 

Vergi borcunun ödenmemesi üzerine idare, anılan Kanunun 55-101. maddeleri 

arasında düzenlenen tahsil işlemlerini yerine getirmek zorundadır. Tahsil adına 

idarenin kanunda geçen tüm yollara başvurmasına rağmen vergi alacağının tahsilinin 

mümkün olmamasının tespiti durumunda ancak tasarrufun iptali davalarının açılması 

                                                           
155 Y. 15. HD, 25.12.2001, 2001/5434E, 2001/5908K  www.legalbank.net erişim tarihi: 25.12.2010. 
 
156 Y. 15. HD, 26.04.2007, 2006/5416E, 2007/2766K: 

“(…)Dava konusu olayda vergi borcu davalıların ortağı bulunduğu anonim şirkete ait olup bu 
borcun ödenmemesi sebebiyle kanuni temsilcilerin sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Ancak 
mahkemece de belirtildiği gibi her şeyden önce sorumlu kişiler hakkında 6183 sayılı Kanundaki takip 
usulüne göre hareket edilerek ödeme emri çıkartılmalı, ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde 
şirketin yetkili kişileri hakkındaki takibin kesinleşmesi ile haklarında tasarrufun iptali davası 
açılmalıdır. Bu konuda davalılar hakkında ödeme emri çıkartıldığı anlaşılmakta ise de takibin 
kesinleşip kesinleşmediği belirlenmemiştir. Bu nedenle mahkemece takip konusu evrakın celbedilmesi, 
davalılar hakkındaki takip kesinleşmiş ise iptal davasının esasına girilerek sonuçlandırılması, aksi 
takdirde takibin kesinleşmesi beklenerek ve ödeme emrinin iptali için dava açıldığı takdirde davanın 
sonucu da gözetilerek bir karar verilmelidir.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 22.12.2010. 
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mümkündür.157 Bu yüzden tasarrufun iptali davalarının açılabilmesi için vergi 

borcunun tahsil edilememiş, teminata bağlanmamış olması gerekmektedir. 

 

Vergi alacağı, bir koruma önlemi olarak zamanından önce AATUHK’un 17. 

maddesi uyarınca ihtiyaten tahakkuk ettirilebilir. Sonrasında da aynı Kanunun 13. 

maddesi uyarınca ihtiyaten haciz uygulanabilir. Bu durumda tasarrufun iptali davası 

açılamaz. Çünkü kişinin bu durumda tasarruf yetkisi zaten kısıtlanmaktadır.158 Kaldı 

ki vergi alacağının tahakkuk etmeden ve vadesi gelmeden tahsil edilmesi mümkün 

değildir. Bu yüzden henüz tahakkuk etmeyen vergi borcunu güvence altına almak 

amaçlı ihtiyaten tahakkuk ettirilen ve ihtiyaten haczedilen vergi alacağına ilişkin 

tasarrufun iptali davası açılamaz.159  

 

Buna karşın iptal davasının açılamasını gerektiren haller söz konusu ise ihtiyati 

haciz uygulanabilir. AATUHK md. 13/7 uyarınca iptali istenen muamele ve 

tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın 

diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu Kanunun 27, 29, 30 uncu maddelerinin 

tatbikini gerektiren haller varsa ihtiyati haciz uygulanabilir. Ancak bunun için 

tasarrufun iptali davasının açılmış olması gerekmektedir. 

 

Uygulamada vergi dairesi, borçlu tarafından yapılan tasarrufların vergi 

alacağının tahsilini sonuçsuz kılmak amaçlı yapıldığını iddia edip tasarrufun iptali 

                                                           
157 KARAKOÇ, 2009, s. 385. 
 
158 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Mayıs 2008, s. 
312. 
 
159 M. C. ÜNLÜ, Açıklamalı-İçtihatlı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995, s. 256; KARATAŞ, ERTEKİN, 1995, s. 793 vd. 
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davası açmadan ihtiyati haciz uygulamasına gitmektedir. Borçlular da ihtiyati haciz 

işleminin kaldırılması istemiyle vergi mahkemesinde dava açmakta ve bu davaları 

kazanmaktadırlar. Danıştay da bu konuda tutarlı bir görüş sergilemektedir.160. 

 

Danıştay’ın bu kararı isabetli ve hukuka uygundur. İdare mutlaka bir tedbir 

alınması gerektiğini düşünüyorsa genel mahkemede iptal davası açıldıktan sonra 

ihtiyati haciz uygulamasına gitmelidir. Derdest iptal davasında, HMK’da yer alan 

tedbirleri de kullanmak suretiyle taşınmazın elden çıkarılmasını önleyebilir. 

 

                                                           
160 DVDDK, 24.09.1993, 1993/104E, 1993/88K: 

“6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda kamu alacaklarının 
güvence altına alınması amacıyla bazı güvenlik önlemleri kabul edilmiş, ihtiyati haciz ve kamu 
borçlusunun yaptığı bazı tasarrufların hükümsüz sayılması, bu önlemler arasında yer almıştır. 

6183 sayılı Kanun’un ihtiyati haciz nedenlerini gösteren 13 üncü maddesinin 7 nci bendinde, 
iptali istenen muamele ve tasarrufun konusunu oluşturan mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden 
çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere aynı kanunun 27, 29 ve 30 uncu maddelerinin 
uygulanmasını gerektiren hallerin varlığı, ihtiyati haciz nedeni kabul edilmiştir. 

Öte yandan, 6183 sayılı Kanun’un 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde, kamu borçlusunun 
kamu alacağının tahsiline engel olmak için yaptığı bazı işlemlerin hükümsüz sayılması düzenlenmiş, 
30 uncu maddede; borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde, kamu alacağının bir 
kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla borçlu tarafından yapılan bir 
taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazım gelen kimselerle yapılan bütün 
muamelelerin tarihleri ne olursa olsun hükümsüz sayılması kabul edilmiştir. Kanunun 24 üncü 
maddesinde ise bu tür tasarrufların iptali için genel mahkemelerde dava açılması öngörülmüştür. Bu 
davanın amacı, borçlunun mal kaçırmak maksadıyla yapmış olduğu hukuki işlemleri davacı kamu 
alacaklısı açısından hükümsüz sayarak, borçlunun iptali istenen işlemler aracılığıyla mal varlığından 
çıkarmış olduğu mallar üzerinden, cebren takip yoluyla, kamu alacağının tahsiline olanak 
sağlamaktır. 

… 
Vergi idaresi, borçlu ile birlikte hareket etmek suretiyle davacının kamu alacağının tahsilini 

önlemek iradesi bulunduğunu genel mahkemede açılan davada kanıtlayabilecektir. Esasen genel 
mahkemede açılan davada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen araçlar kullanılarak 
aynı taşınmazın üçüncü kişilere satılmasının önlenmesi ve bu yolla alacağın tahsilinin davanın 
sonucuna göre güvence altına alınması da mümkündür. 

Olayda davacının taşınmazına Kartal Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılan 1 Haziran 1987 tarihli 
yazı ile ihtiyati haciz uygulanmış olmasına rağmen, asliye hukuk mahkemesinde ancak Danıştay 
Yedinci Dairesince verilen bozma kararından sonra 1991 yılında iptal davası açıldığı, ara kararına 
cevap verilen 12.8.1993 tarihinde dahi davanın sonuçlanmamış olduğu, duruşmanın 15.9.1993 
tarihine bırakıldığı göz önüne alındığında, dava konusu ihtiyati haciz işleminin iptali yolundaki 
İstanbul 4. Vergi Mahkemesi’nin 2.4.1993 gün ve E: 1993/429, K: 1993/649 sayılı kararında yasaya 
aykırılık bulunmamaktadır.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 21.02.2011. 
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AATUHK md. 75 uyarınca yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı 

olmadığı veya haczedilen malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu 

aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyla kalan borç miktarı bir aciz fişinde 

gösterilerek aciz hali tespit edilir. Aciz belgesi ile borçlu hakkında yapılan takibin 

sonuçsuz kaldığı ortaya konulur. Borçlunun mal beyanında bulunmaması durumu da 

ayrıca delil teşkil etmektedir.161  

 

İİK’nun 277. maddesinde iptal davasının davacıları düzenlenmiştir. Buna göre 

elinde geçici ya da kesin aciz belgesi bulunan her alacaklı iptal davasını açabilir. 

Ancak AATUHK’da böyle bir düzenleme yer almadığı için bu husus vergi 

hukukundaki tasarrufun iptali davalarında uygulanmamaktadır. İdarenin, tasarrufun 

iptali davası açtığında aciz belgesini ibraz etmek gibi bir zorunluluğu 

bulunmamaktadır.162 

 

Yargıtay da bu konuda benzer görüştedir. 15. HD, 21.05.1996 tarihli kararında 

konuyla ilgili olarak şu şekilde bir saptamada bulunmuştur: 

“İİK'na dayalı olarak açılan iptal davalarında borçlu hakkında alınmış olan 

geçici veya kesin aciz vesikasının bulunması dava önkoşulu ise de, 6183 sayılı 

Yasa'ya dayanılarak açılacak olan iptal davalarında aciz vesikasına gerek yoktur. 

Zira 6183 sayılı Yasa'da aciz vesikası ibrazını zorunlu kılan bir hüküm 

bulunmamaktadır.”163 

                                                           
161 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Mayıs 2008, s. 
313. 
 
162 GÜNEREN, 2008, s. 726; H. H. SAVAŞ, “Kamu Alacaklarında İptal Davası (II)”, Mükellefin 
Dergisi,  Mart 2000, S. 87, s. 120. 
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B. Tasarrufa İlişkin Şartlar: 

 

AATUHK, dört maddede iptal edilecek tasarrufları düzenlemiştir. 27. maddede 

ivazsız tasarruflar ile bağışlamaların hükümsüz olduğu belirtilmiştir. 28. maddede üç 

bent halinde sayılan bazı tasarruflar bağışlama sayılmak suretiyle hükümsüz 

oldukları ifade edilmiştir. 29. maddede yine üç bent halinde bazı tasarruflar sayılmış 

ve hükümsüz olduğu düzenlenmiştir. Son olarak da 30. madde ile amme alacağının 

tahsilini tehlikeye düşürmek maksatlı tasarrufların da hükümsüz olduğu 

vurgulanmıştır. Bu başlık altında bu dört madde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

1. İvazsız Tasarruflar 

 

AATUHK md. 27 uyarınca amme alacağını ödememiş borçlulardan, 

müddetinde veya hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı 

bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği 

anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya 

ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız 

tasarruflar hükümsüzdür.  

 

İvazsız tasarruflar, borçlunun yaptığı iki taraflı ancak yükümlülüğün sadece 

bir tarafta olduğu tasarruflardır. Bu tür sözleşmelerde sadece tek taraf için edim 

                                                                                                                                                                     
163 Y. 15. HD, 21.05.1996, 1996/2753E, 1996/2798K www.legalbank.net erişim tarihi: 12.02.2011. 
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kararlaştırılmıştır. Bunlar vasiyetname, malların bir sivil toplum örgütüne 

bağışlanması164 gibi hukuksal işlemlerdir. 

 

Kanun koyucunun ivazsız tasarruflar hakkında iptal davası açılabilmesi 

yönünde yaptığı düzenlemenin amacı, kişinin vergi borcunu ödemek yerine hiçbir 

karşılık söz konusu olmadan malvarlığını birine devretmesinin önüne geçilmesi 

gereğidir. Bu yüzden karşılıksız yani ivazsız tasarruflar hukuken korunmamıştır. 

Burada ivazsız tasarrufta bulunanların kötü niyetli ya da iyi niyetli olmasının, 

borçlunun aciz halinde bulunup bulunmamasının vergi borçlusunun mal kaçırma 

kastı olup olmamasının hiçbir önemi bulunmamaktadır.165 Tasarrufun gerekli şartları 

taşıması ve ivazsız olması yeterlidir.  

 

İİK md. 278 yukarıda incelediğimiz maddeye paralel bir düzenlemedir. Ancak 

İİK’da mutad hediyeler istisna tutulmuştur. Bu kayıt AATUHK’da yer 

almamaktadır. Ancak doktrinde, tıpkı icra ve iflas hukukundaki gibi mutad 

hediyelere karşı iptal davası açılmaması gerektiği görüşü savunulmaktadır.166 Bunun 

haricinde ahlaki bir görevle bir bağışlama yapılmışsa bu durumda iptal davasının 

açılmaması gerekir. Çünkü bu durumda manevi de olsa bir karşılığı 

bulunmaktadır.167 

 

                                                           
164 TOKTAŞ, 2009, s. 91. 
 
165 KARATAŞ, ERTEKİN, 1995, s. 806. 
 
166 ŞİMŞEK, 1996, s. 225; UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 209. 
 
167 ŞİMŞEK, 1996, s. 225. 
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İvazsız tasarruflara karşı iptal davası açabilmek için yukarıda belirtilenler 

haricinde bazı şartlara daha gerek vardır. Bunlar, mal beyanına ilişkin şartlar ve 

süreye ilişkin şartlardır. 

 

a. Mal Beyanına İlişkin Durum 

 

AATUHK md. 27’de mal beyanına ilişkin özel bir durum belirtilmiştir. Anılan 

düzenleme şu şekildedir: 

“(…)müddetinde veya hapsen tazyikine rağmen mal beyanında 

bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna 

kifayetsizliği anlaşılanların(…)” 

 

Mal beyanına ilişkin bu bahsettiğimiz husus, tasarrufun iptali davalarının 

dinlenebilmesi koşuludur.168 Kanundaki şartlara bakacak olursak ilk olarak 

borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün geçmesine rağmen mal 

beyanında bulunmaması gerekmektedir. Yasal süresi içinde mal beyanında 

bulunmayanlar, AATUHK md 60 uyarınca süresi üç ayı geçmemek üzere hapisle 

tazyik olunur. Tazyik hapsi uygulanmasına rağmen borçlu mal beyanında 

bulunmazsa dinlenebilmesine ilişkin şart yine gerçekleşmiş sayılır. 

  

Diğer şart, mal beyanında herhangi bir malın bulunmadığının bildirilmesi ya da 

bildirilen malların borca karşılık yetmeyeceğinin tespitidir. Bu durumda da 

tasarrufun iptali davalarının dinlenebilme koşulu gerçekleşmiş sayılmaktadır.  

 
                                                           
168 GÜNEREN, 2008, s. 726. 
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b. Süreye İlişkin Durum 

 

AATUHK’un 26. maddesinde düzenlenen beş yıllık süre haricinde özel bir 

süre daha düzenlenmiştir. Buna göre tasarrufların ödeme müddetinin başlamasından 

geriye doğru iki yıl önce ya da ödeme müddetinin başlamasından sonra yapılması 

gerekmektedir. Burada bahsedilen süre 26. maddedekinden farklı olup iptale tabi 

tasarrufun yapılması gereken zaman dilimine ilişkindir. İki sürenin çakışması 

durumunda ise özel hüküm olan 27. maddedeki iki yıllık süre uygulanacaktır. Bu 

madde uyarınca yapılan tasarrufların vergi borcunun doğumundan önce olması 

kanımızca iptal davasının açılabilmesi konusunda bir engel değildir. 

 

2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar 

 

AATUHK md. 28’de bazı tasarrufların 27. maddenin tatbiki bakımından 

bağışlama sayılacağı düzenlenmiştir. Buna göre; 

- Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlarıyla, eşler ve 

ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı 

tasarruflar, 

-  Kendi verdiği malın, akdin yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun 

ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler, 

- Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat 

şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler bağışlama sayılmıştır. 
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Görüldüğü üzere sayılan hukuksal işlem tipleri önceki bölümlerde 

bahsedildiği gibi iki taraflı ve ivazlı hukuksal işlemlerdir. Ancak bu işlemleri kanun 

bağışlama saymaktadır. AATUHK md. 28’deki bu düzenleme bir kanuni karinedir. 

Bu kanuni karinenin de aksini ispatı mümkün değildir.169 

 

a. Borçlunun Belli Yakınlarıyla Yaptığı İvazlı Tasarruflar 

 

AATUHK md. 28/1 uyarınca üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan 

hısımlarıyla, eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar arasında 

yapılan ivazlı tasarruflar aynı Kanunun 27. maddesinin tatbiki bakımından bağışlama 

hükmündedir. Düzenlemeye bakacak olursak, kan hısımları arasında yapılan 

tasarruflarda üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece de dahil olmak üzere) bağışlama 

sayılmışken, sıhri hısımlar ile de yapılan tasarrufların bağışlama sayılabilmesi için 

ikinci dereceye kadar (ikinci derece de dahil) kişiler arasında yapılması 

gerekmektedir. Bunun haricinde eşler arasında yapılan ivazlı tasarruflar da bağışlama 

sayılmıştır. Yargıtay, bir kararında, borçlu ile önceki gelini arasındaki tasarruf 

işlemini AATUHK md. 28/1 uyarınca bağışlama sayıp iptal etmiştir.170 

                                                           
169 KARATAŞ, ERTEKİN, 1995, s. 809. 
 
170 Y. 15. HD, 19.11.2003, 2003/4277E, 2003/5571K: 
 “Sıhri hısımlık, eşlerden biri ile diğerlerinin kan hısımları arasında karşılıklı olarak kurulan 
bir bağdır. Aynı zamanda hısımlık derecelerini de göz önünde bulunduran TMK’nin 18. maddesinde 
“eşlerden her birinin kan hısımlarının diğerinin aynı derecede sıhri hısımları olacağı” açıklanırken, 
“evlenmenin ortadan kalkmasıyla hısımlığın da kalkmayacağı hükme bağlanmıştır. Açıklanan yasal 
nedenlerle, boşanma hısımlığı ortadan kaldırmaz. 

… 
6183 sayılı Yasanın 28/1 bendi hükmü gereğince; üçüncü dereceye kadar hısımlarıyla, eşler 

ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar, bağışlama hükmünde olup, 
aynı yasanın 27. maddesinde öngörülen koşullarla hükümsüzdür. Somut olayda üçüncü kişi Kamile, 
diğer davalı borçlu Bilal’in ikinci derecede sıhri hımsıdır. Az yukarda açıklanan yasal sebeplerle 
davalılar arasında yapılan tasarruf, ivazlı da olsa bağışlama hükmünde olup, alacaklı yönünden 
geçersizdir. … Borçlunun gelini olan Kamile’nin, onun kendisiyle yaptığı tasarruftaki amacını ve 
ekonomik durumunu bilmemesi hayatın olağan akışına uygun değildir.  
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Böyle bir kanuni düzenlemenin sebebi yakınlar arasında ivazlı olarak yapılan 

böyle bir tasarrufun aslında ivazsız bir tasarruf olması gerektiğidir. İdarenin de 28. 

madde kapsamında yakın akrabalar arasında yapılan ivazlı bir tasarrufun, ivazsız 

olduğunu ispat etmesi zorluğu karşısında bu şekilde bir düzenlemeye gidilmiştir.171 

Görüldüğü üzere bu tür tasarruflar, zarara uğratma kastı, kötü niyet aranmadan kesin 

olarak iptale tabi olmaktadır. Yargıtay da pek çok kararında satın alanın iyi niyetinin 

ya da kötü niyetinin aranmayacağı yönünde kararlar vermiştir.172 

 

Bu husus, İİK’da md. 278/3’e tekabül etmektedir. Anılan düzenleme uyarınca 

karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece 

dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar kanun gereği 

bağışlama sayılır. AATUHK’dan farklı olarak İİK’daki düzenlemelerden en çok 

göze çarpan, evlatlık ile yapılan ivazlı tasarrufların da bağışlama sayılmasıdır. Eğer 

vergi borçlusu vergi borcunu ödememek adına evlatlığı ile ivazlı tasarruf yaptığı 

takdirde bu bağışlama sayılamayacaktır. Bu durumda 27. madde de burada 

uygulanmaz. Çünkü ortada ivazlı bir tasarruf bulunmaktadır. 29. maddede belirtilen 

hükümsüz sayılan diğer tasarruflar kapsamına da girmediği için ancak amme 

                                                                                                                                                                     
Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 356 vd. 
 
171 ŞİMŞEK, 1996, s. 259. 
 
172 Y. 17. HD, 19.07.2007, 2007/1733E, 2007/2554K : 

“Dava, 6183 sayılı Yasa'nın 24 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin 
bulunmaktadır. 3. kişi Kamil, borçlu Abdullah'ın kardeşi olup, aksi yönde bir iddia ileri sürülmüş 
değildir. Yasanın 28/1-3. maddesinde 3. dereceye kadar kan hısımlarıyla eşler ve 2. dereceye kadar 
(bu derece dahil) sihri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlama hükmünde sayılacağı 
öngörülmüştür. Kardeşler arasında yapılan böyle bir tasarrufta taşınmazı satın alan Kamil'in iyi ya 
da kötü niyeti aranmaz. Bu nedenlerle ve kararda yazılı gerekçelere göre davalı Kamil'in temyiz 
itirazları yerinde değildir, reddi gerekir.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 14.02.2011. 
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alacağının tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla yapıldığı iddiasıyla 30. madde 

kapsamında iptali istenebilir. 

 

b. Karşı Edimin Daha Düşük Kararlaştırıldığı Akitler 

 

AATUHK md. 28/2 uyarınca kendi verdiği malın akdin yapıldığı sıradaki 

değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler bağışlama 

sayılır. Hükme göre sözleşmenin bağışlama sayılması için akdin yapıldığı zaman 

tarafların kararlaştırdıkları edimler arasında borçlu ve idare aleyhine açık bir 

orantısızlık bulunmalıdır. Yine görüldüğü üzere karşı tarafın niyetine, borçlunun 

amacına yönelik bir şart yoktur.173 Pek aşağı bedelin takdiri ise sonuç olarak hakimin 

takdirindedir. Uygulamada ise hakim emsal bedeli belirlerken bilirkişiden 

yararlanmaktadır.174  

 
                                                           
173 Y. 15. HD, 29.09.1994, 1994/4342E, 1994/5319K: 
“ … 6183 sayılı Yasanın 27 ve 28/2. maddeleri uyarınca tasarruf bağışlama niteliğinde sayılacağı ve 
alacaklı yönünden iptale tabi olduğundan mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, 
davalı 3. kişinin kötü niyeti kanıtlanamadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” 
Aktaran GÜNEREN, 2008, s. 760. 
 
174 Y. 15. HD, 22.02.1994, 1993/5727E, 1994/1006K: 

“6183 Sayılı Kanunun 27. maddesinde amme alacağını ödememiş borçluların ödeme 
müddetinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde ve ödeme müddetinin başlamasından sonra 
yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarrufların hükümsüz olduğu belirtilmiş, 28. maddenin 2. 
fıkrasında ise "kendi verdiği malın, akdin yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun ivaz olarak pek 
aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler" dahi bağışlama hükmünde sayılmıştır. Olayda davacı idare 
borçlunun dava konusu kamyonu mal kaçırmak amacıyla satış gibi gösterdiğini ileri sürmüş, bunun 
delili olarak da satış bedelinin düşüklüğünü göstermiştir. 17.07.1991 günlü satış sözleşmesinde 
kamyonun gerçek satış bedeli 8.500.000 lira olarak gösterilmiştir. Aynı senedin başında aracın kasko 
sigorta değeri 47.720.000 lira olarak görülmektedir. Bu durumda mahkemenin aracın satış 
tarihindeki gerçek değerinin ne olduğunun tespiti bakımından bilirkişi incelemesi yaptırması ve 
29.01.1993 tarihli ibranamedeki; borçlunun satış bedelinin tamamını aldığına dair ifadesinin 
sözleşmenin tarafını teşkil etmeyen davacıyı bağlamayacağından hareketle noter satış senedindeki 
8.500.000 lira ile bilirkişinin tespit edeceği miktar arasında fahiş bir nispetsizliğin bulunması halinde 
davanın kabulü aksi takdirde reddine karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle davanın 
reddedilmesi doğru görülmemiştir.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 12.02.2011. 
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Burada, pek aşağı bir fiyatın ne kadar olması gerekeceği sorusu da akla 

gelebilir. Yargıtay edimler arasında en az bir misli fark bulunduğu takdirde açık bir 

oransızlık saymaktadır.175 Bir misli fark makul bir ölçüt olmakla beraber her 

durumda açık orantısızlık sayılmaması, somut olayın şartlarının da mutlaka dikkate 

alınması gerektiği kanısındayız. Bunun haricinde dava konusu bir taşınmaz olduğu 

takdirde, üzerinde ipotek kaydı bulunması durumunda akdin yapıldığı sıradaki 

edimler arası aşırı farklılığın, ipoteğin de dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi 

gerekmektedir.176 

 

Gayrimenkul satış bedelinin daha az gösterilmesi, edimler arasında açık bir 

orantısızlık oluşturacağı için AATUHK md. 28/2 hükmünün kapsamına girmektedir. 

Bu durumda tasarrufun iptali davasının açılabilmesi mümkündür.177 Yargıtay, 

taşınmazın gerçek bedelinin ödendiğinin davalı tarafça ispat edilememesi durumunda 

bağışlama saymak suretiyle tasarrufu iptal etmektedir.178 

 

                                                           
175 Y. 17. HD, 14.01.2008, 2007/5524E, 2007/46K: 

“… Tasarrufun bu bent uyarınca (AATUHK md. 28/2) iptal edilebilmesi için malın satış 
tarihindeki gerçek değeri ile kayden satış değeri arasında aşırı oransızlık bulunması zorunludur. 
Yerleşik ve süreklilik arzeden uygulamalara göre edimler arasındaki aşırı bir oransızlıktan söz 
edilebilmesi için de malın satış tarihinde borçlu aleyhine edimler arasında bir misli veya daha fazla 
fark bulunması gereklidir.” 
Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 350. 
 
176 GÜNEREN, 2008, s. 750. 
 
177 ibid, s. 751; TOKTAŞ, 2009, s. 104. 
 
178 Y. 15. HD, 15.05.1997, 1997/2247E, 1997/2588K: 

“Taşınmazın tasarrufun yapıldığı tarihteki değeri 30.000.000TL olduğu halde celp edilen 
akit tablosuna göre 5.000.000TL’sına satıldığı anlaşılmaktadır. Davalı üçüncü kişi, “bu miktar 
dışında ayrıca bir meblağ ödediğini” de iddia ve ispat etmiş değildir. Bu nedenle davalı borçlunun 
diğer davalı Ercan’a yapmış olduğu tasarruf yasa gereği “bağışlama” niteliğinde olduğundan iptale 
tabidir…” 
Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 358. 
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Tapu sicilinde bedelin düşük gösterilmesi üzerine vergi dairesinin bunu 

muvazaa sayıp cezalı bir vergi tarhiyatına gitmesi durumunda ise eksik ödenen tapu 

harcı sebebiyle oluşacak mali kayıp telafi edilecektir. Ancak bunun yapılan tasarrufla 

bir alakası olmayacağı için kişinin vergi borcunu ödememek adına yaptığı tasarruf 

amacına ulaşmış olacaktır. Bu tarh işlemine dayanarak, vergi dairesinin aynı 

zamanda tasarrufu hükümsüz sayıp vergi alacağının tahsili işlemlerine başlaması ise 

idare hukukundaki fonksiyon gaspını oluşturacaktır. Çünkü burada idare yargı 

organının görevini yapmış olacaktır.179 Çünkü yapılan tasarrufun hükümsüz 

sayılması yargı organın kararı ile mümkündür. 

 

c. Borçlunun Kendisine veya Üçüncü Kişi Yararına Kaydı Hayat 

Şartıyla İrat ya da İntifa Hakkı Tesis Ettiği Akitler 

 

AATUHK’un 28. maddesinin 3. fıkrası uyarınca vergi borçlusunun kendisine 

yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği 

akitler bağışlama hükmündedir. Burada menfaatin kimin için sağlandığının, tarafların 

iyi ya da kötü niyetli olmalarının sonuca hukuki bir etkisi bulunmamaktadır.180 Bu 

madde ile kanun koyucu; borçlunun tamamı haczedilebilir mallarını AATUHK’un 

71. maddesi uyarınca kısmen haczedilebilir irat haline dönüştürmesini önlemek 

amacını gütmektedir.181 

 

                                                           
179 GÜNDAY, 2004, s. 130. 
 
180 KARAKOÇ, 2009, s. 394. 
 
181 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Mayıs 2008, s. 
326. 
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İİK’nun 278. maddesinin son cümlesinde de benzer bir düzenleme yer 

almaktadır. Ancak hükmün sonunda ölünceye kadar bakma akitlerinin de bağışlama 

sayıldığı belirtilmiştir. Ölünceye kadar bakma akitleri BK md. 511 vd. 

düzenlenmiştir. Ölünceye kadar bakma akdi uyarınca taraflardan biri diğeri ölene 

kadar bakma taahhüdünde bulunurken diğer taraf da bunun karşılığında ona 

sözleşmede kararlaştırılan malın devrini taahhüt etmektedir. Bu sözleşme tipiyle 

ilgili olarak AATUHK’un ilgili hükümlerine baktığımızda 28. maddede açıkça 

bağışlama sayılmamıştır. Bu sebeple ölünceye kadar bakma sözleşmeleri bu madde 

uyarınca iptal edilemeyecektir. 27. madde açısından ele aldığımızda da ortada bir 

ivazsız akit ya da bağışlama söz konusu değildir. 29. maddede belirtilen tiplerden 

birine de girmeyeceğine göre ancak 30. madde kapsamında amme alacağının 

tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla yapıldığından bahisle iptal edilebilir. Bu 

durumda da borçlunun vergi borcunu ödememek kastıyla böyle bir sözleşme 

akdettiğinin ispatı davacı idareye düşmektedir.182  

 

Bunun haricinde ölünceye kadar bakma sözleşmesinin belli yakınlar arasında 

yapılması durumunda ise daha önce bahsettiğimiz peçeleme söz konusu olacaktır. Bu 

durumda daha önce bahsedildiği üzere tasarrufun iptali davası açılabilir. Ancak 

burada ölünceye kadar bakma akdinin belli yakınlar arasında yapıldığının davacı 

tarafından ispatı halinde ancak bağışlama sayılabilecektir.183  

 

 

 
                                                           
182 UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 210; GÜNEREN, 2008, s. 763. 
 
183 TOKTAŞ, 2009, s. 108. 
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3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar 

 

AATUHK’un 29. maddesinde vergi alacağının güvence alına alınması 

maksadıyla bazı tasarruf tipleri düzenlenmiş ve bunların hükümsüz oldukları 

belirtilmiştir. Anılan hükümde aynı Kanunun 27. maddesindeki mal beyanına ilişkin 

şart aynen belirtilmiş, tasarrufun yapılması gereken süre de yine ödeme müddetinin 

başladığı tarihten geriye doğru iki yıl veya ödeme müddetinin başlamasından sonra 

olarak düzenlenmiştir. Anılan madde bu şartları taşımak şartıyla üç tip tasarruf şekli 

düzenlemiş ve bunların hükümsüz olduğunu belirtmiştir: 

- Borçlunun teminat göstermeyi önceden taahhüt etmiş olduğu haller istisna 

olmak şartıyla borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler, 

- Borca karşılık para veya mutat ödeme vasıtaları ile yapılan ödemeler dışında 

başka bir şekilde bir suretle yapılan ödemeler, 

- Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler. 

 

Kanun koyucu ivaza, taraf sayısına göre bir sınırlandırma yapmamıştır. Ancak 

hükümsüz sayılacak tasarrufları üç tiple sınırlandırmıştır. 29. madde uyarınca bir 

tasarrufun iptalinin söz konusu olabilmesi için yukarıda sayılan tiplerden birine 

girmesi gerekmektedir. Üç tasarruf tipi dikkat edilecek olursa idare yerine başka bir 

borçluya ilişkin bazı edimlerin gerçekleştirilmesi şeklindedir. 

 

AATUHK 29. maddesi uyarınca açılabilecek iptal davalarına ilişkin olarak 

maddedeki şartlara bakıldığında 27. maddedeki düzenleme ile benzerlik arz eden mal 
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beyanına ve süreye ilişkin şartlar söz konusu olmaktadır. 27. maddede bunlar 

açıklandığı için burada tekrar edilmeyecektir.  

 

İİK’nun “Acizden Dolayı Butlan” başlıklı 279. maddesi AATUHK’un 29. 

maddesi ile paralellik arz etmektedir. Bununla birlikte iki düzenleme arasında bazı 

farklılıklar da mevcuttur. Anılan düzenlemenin son cümlesinde üçüncü kişinin 

borçlunun durumu hakkındaki bilgisizliğini ispat etmesi halinde davanın 

dinlenmeyeceği düzenlenmiştir. Böyle bir düzenleme AATUHK’un 29. maddesinde 

yer almamaktadır. Tarafların iyi niyetlerinin ya da kötü niyetlerinin, 29. madde 

uyarınca açılacak iptal davası bakımından da bir etkisinin olmadığını 

söyleyebiliriz.184  

 

İİK’da belirtilen bir başka husus da, kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için 

tapuya verilen şerhlerdir. Bu hüküm AATUHK’un 29. maddesinde yer almadığı için 

bu madde uyarınca iptal davası açılamayacaktır. Ortada 27. madde kapsamında 

ivazsız tasarruf ya da 28. maddede bağışlama sayılan bir durum da söz konusu 

değildir. Bu durumda ancak 30. madde kapsamında, amme alacağının tahsiline 

imkan bırakmamak maksadıyla yapılan bir muamele olduğu iddiası ile iptali 

istenebilecektir. Yargıtay da benzer şekilde, tapuya şerh edilen taşınmaz satış 

vaadinin tasarrufun iptali davasına konu olabileceği yönünde kararlar vermiştir.185 

Bu durumda da ispat yükü idareye düşmektedir.  

 

                                                           
184 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Mayıs 2008, s. 
331. 
 
185 Y. 14. HD, 29.12.2005, 2005/7767E, 2005/12507K; Y. 14. HD, 16.03.1999,  1998/10063E, 
1999/2008K  www.legalbank.net erişim tarihi:12.12.2010. 
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a. Borcu Temin Amaçlı Yapılan Rehinler 

 

Kanundaki düzenlemeye tekrar bakacak olursak, AATUHK md. 29/1 uyarınca 

borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak 

üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler hükümsüzdür.  

 

Rehin hakkı bir ayni hak olup, hak sahibinin bir alacağını güvence altına alan 

ve alacak tahsil edilmediği zaman rehnedilen malın satılması ile elde edilecek 

meblağ ile alacağın karşılanması yetkisi veren haklardır.186 Kişi, rehin hakkı elde 

etmek suretiyle alacağını güvence altına alabilmektedir. Kanunda her ne kadar rehin 

hakkı ibaresi geçse de burada sadece rehinin değil, aynı sonuca ulaşmayı sağlayacak 

tüm yollar da bu kapsamda sayılmalıdır. Bunlar arasında mülkiyeti muhafaza 

kaydıyla satış, hapis hakkı, inançlı temlik sayılabilir.187  

 

Belirtilmesi gereken bir başka husus da borçlu önceden teminat göstermeyi 

taahhüt etmişse bu durumda teminatın verilmesi halinde bunun hükümsüzlüğü 

sağlanamayacaktır. Zira kanun bunu açıkça düzenlemiştir. Ancak borçlunun 

önceden teminat göstermeyi taahhüt etmediğinin ispatı alacaklı idareye 

düşmektedir.188 Bu noktada önceden yapılan taahhüt geçersizse, iptal davası 

açılabilecektir. Örneğin ipotek verme taahhüdü ipotek gibi resmi şekle tabidir. Bu 

nedenle resmi şekilde yapılmamışsa iptal davasının açılmasını engellemez.189 

                                                           
186 OĞUZMAN, SELİÇİ, OKTAY ÖZDEMİR, 2004, s. 19. 
 
187 KURU, İcra İflas Hukuku, 1997, s. 3444;  UMAR, 1963, s. 74. 
 
188 KARAKOÇ, 2009, s. 399. 
 
189 KURU, İcra İflas Hukuku, 1997, s. 3346. 
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Borçlunun önceden rehinle teminat altına aldığı borcu ödemek suretiyle malını 

rehinden kurtarması durumunda da iptal davası açılmasına gerek yoktur. Çünkü mal 

tekrar borçlunun malvarlığına dönmektedir.  

 

b. Borca Karşılık Para veya Mutat Ödeme Vasıtalarından Gayrı Bir 

Surette Yapılan Ödemeler: 

 

AATUHK md. 29/2 uyarınca borca karşılık para veya mutat ödeme 

vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler hükümsüzdür. Kanun koyucuya 

göre para olağan bir ödeme aracı olup bu hüküm uyarınca iptal davasına tabi 

değildir. Ödeme yapılan paranın TL, EURO olmasının da bir önemi yoktur. Bunun 

haricinde çek, emre yazılı senet de mutat ödeme aracı olarak kabul edilebilir.190  

 

Mutat olmayan ödeme vasıtası açısından altı çizilmesi gereken husus, 

borçlunun takas şeklinde yaptığı ödemelerdir. Bu tür yapılan ödemelerde borçlunun 

vergi borcunu ödememek maksadıyla bu tür tasarruflara giriştiği kanun koyucu 

tarafından kabul edilmiştir. Yargı organı somut olayın özelliklerine göre ödemenin 

mutat olup olmadığını ele almalıdır. Borç için verilen taşınır, taşınmaz malların 

mutat ödeme aracı olmadığı kabul edilebilir.191 Yargıtay 15. HD, 23.06.2003 tarihli 

kararına göre borca karşılık taşınmazın devrini mutat olmayan bir ödeme vasıtası 

saymıştır.192  

                                                           
190 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Mayıs 2008, s. 
332. 
 
191 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Mayıs 2008, s. 
331. 
 
192 Y. 15. HD, 23.06.2003, 2003/1116E, 2003/3382K: 
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c. Vadesi Gelmemiş Bir Borç için Yapılan Ödemeler: 

 

AATUHK md. 29/3 uyarınca vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler 

hükümsüzdür. Kanun koyucunun borcun vadesinin gelmemesi konusunda kastettiği, 

vergi borcundan önce bir borcun vadesinin doğmamasına rağmen ödeme 

yapılmasıdır. Bu durumda vergi borcunun ödenmemesi maksadıyla tasarrufun 

yapılmış olduğu kanun koyucu tarafından kabul edilmiştir. Bu yüzden bu tasarrufun 

iptali için dava açılmaktadır. Ancak rehinle teminat altına alınmış bir borç varsa bu 

durumda vadesinden önce yapılan bir ödeme için iptal davası açılmamalıdır. Çünkü 

rehinden kurtarılan mal tekrar borçlunun malvarlığına dönmektedir.193 

 

4. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadıyla 

Yapılan Tasarruflar 

 

AATUHK’un 30. maddesinde son olarak amme alacağının tahsiline imkan 

bırakmamak maksatlı yapılan tasarrufların hükümsüz olduğu düzenlenmiştir. Anılan 

düzenlemeye göre borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde 

amme alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak 

maksadıyla borçlu tarafından yapılan bir taraflı muamelelerle borçlunun maksadını 

bilen veya bilmesi lazım gelen kimselerle yapılan bütün muameleler tarihleri ne 

olursa olsun hükümsüzdür. 

                                                                                                                                                                     
“Somut olayda davalı Ömer borçlu davalıdaki alacağına mahsuben tasarrufa konu taşınmaz 

malı satın aldığını bildirdiğine göre, 6183 sayılı yasanın 29/2. bendinde düzenlenen "borca karşılık 
para veya mutad ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler" içerikli hükmü uyarınca 
davalılar arasındaki tasarrufun iptali gerekir.” 
Aktaran TOKTAŞ, 2009, s. 113. 
 
193 KARAKOÇ, 2009, s. 400. 
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Anılan madde, AATUHK’un 27, 28 ve 29. maddelerinde yer alan 

düzenlemelere nazaran genel hüküm niteliğindedir. Önceki konularda da görüldüğü 

üzere ilk üç maddeye girmeyen tasarruf tiplerinin 30. madde kapsamına alınabildiği 

durumlar olmuştur. Benzer bir düzenleme de İİK’nun 280. maddesinde yer 

almaktadır. Bu tür davalarda amaç vergi borcu bulunan borçlunun tahsile imkan 

bırakmamak kastıyla yaptığı muamelelerin iptalinin sağlanmasıdır.  

 

a. Malın Bulunmaması veya Borca Yetmemesine İlişkin Şartlar 

 

AATUHK md. 30 uyarınca açılacak davalar için gerekli şartlara bakacak 

olursak öncelikle borçlunun malının bulunmaması ya da malının borca yetmemesi 

gerekmektedir. Burada mal beyanına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. Bu yüzden 

bu şart açısından vergi borçlusunun beyanı değil araştırılacak gerçek durum esas 

alınacaktır.  

 

b. Süreye İlişkin Şartlar 

 

Süreye ilişkin hükme bakacak olursak kanunda bahsedilen muamelelerin 

tarihlerinin ne olursa olsun hükümsüz olacağı düzenlenmiştir. Ancak bu durumda da 

26. maddede yer alan tasarrufun vukuu tarihinden itibaren beş yıllık hak düşürücü 

süreye uymak gerekmektedir.  
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c. Tasarrufa İlişkin Şartlar 

 

AATUHK’un 30. maddesi bir taraflı muameleler ve bütün muameleler olmak 

üzere iki tasarruf tipi düzenlemiştir. Sırayla inceleyecek olursak borçlunun, amme 

alacağının tahsiline kısmen ya da tamamen engel olmak maksatlı yapılan bir taraflı 

muameleler hükümsüzdür. 

 

Borçlunun kötü niyetle yaptığı bu tür bir taraflı muamelelere poliçede protesto 

çekmemek, bariz hukuka aykırı bir ödeme emrine itiraz etmemek, davada kabul ya 

da feragat etme, yeminden çekinme ve sulh gibi muameleler örnek olarak 

gösterilebilir.194 Dikkat edileceği üzere hepsinin ortak noktası borçlunun tek taraflı 

olarak iradesiyle sonuç doğurmalarıdır.195 

                                                           
194 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Mayıs 2008, s. 
335. 
 
195 Vergi borcu olan kişiler, olmayan bir borç için üçüncü kişilerin kendileri hakkında icra takibi 
yapmalarını sağlamaktadırlar. Böylelikle vergi borçluları vergi borcunu ödememek maksadıyla 
yaptıkları tasarruflara resmi bir süs vermektedirler. Bu tür muvazaalı yapılan icra takiplerine karşı 
iptal davası açılabilir. 
Y. 15. HD, 15.11.1999, 1999/4175E, 1999/4058K 

“Davacı, Gönen İcra Müdürlüğünün 1998/685 sayılı icra dosyasındaki alacağın dayanağı 
olan işlemin muvazaalı olduğunu ileri sürerek iptalini istemektedir. Dairemizin yerleşmiş içtihatları 
ile de belirtildiği gibi “muvazaalı borç ikrarına ve takibe dayalı iddia ile ilgili olarak İİK’nun 277 ve 
müteakip maddelerine dayalı olarak iptal davası açılabilir ve böyle bir davanın dinlenmesi 
mümkündür.” 
Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 150. 

Muvazaalı bir icra takibine karşı İİK’na göre iptal davası açılabiliniyorsa AATUHK’a göre 
de iptal davası açılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. 

Ancak muvazaalı bir icra takibi neticesinde, mallar haczedilip ihalede üçüncü kişiler 
tarafından satın alınabilir. Bu durumda cebri icra yoluyla icra dairesince yapılan ihalelerin iptali için 
6183 sayılı kanuna göre tasarrufun iptali davası açılamaz. Ancak alacaklı sıfatı ile borçlunun 
mallarının haczine sebep olan kişi, AATUHK’un 31. maddesi uyarınca sorumlu tutulur. 
Y. 15. HD, 05.11.2003, 2003/4290E, 2003/5246K: 

“Dava 6183 sayılı Yasanın 27 ve ardından gelen maddelerine göre açılan tasarrufun iptali 
davasıdır. Davalı İbrahim alacaklı sıfatıyla borçlu Cuma hakkında S. İcra Müdürlüğünün 2002/147 
sayılı dosyası ile icra takibine girişmiş, kesinleşen takip sonucu borçluya ait 31SH993 plakalı araç 
haczedilerek, cebri icra sonucu 02.04.2002 tarihinde davalı Gazanfer’e satılmıştır. “Cebri icra 
yoluyla icra dairelerince yapılan ihalelerin iptali için 6183 sayılı  Yasa uyarınca kamu alacağından 
dolayı iptal davası açılamayacağı” dairemizin yerleşik içtihatları gereği olup, somut olayda, davalı 
Gazanfer hakkında açılan davanın bu sebeple reddi, vergi borçlusu Cuma ile hukuki ilişkide 
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Bir taraflı muamelelerin haricinde borçlunun maksadını bilen ya da bilmesi 

lazım gelen kişilerle yapılan bütün muamelelerin hükümsüz olduğu düzenlenmiştir. 

İspat yüküne ilişkin AATUHK’un 30. maddesinde, İİK’nun 280. maddesinin 2 ve 3. 

fıkralarında alacaklı yararına öngörülen kötü niyet karinesi de yer almadığından 

kötü niyetin varlığının ispatı davacı idarededir.196  

 

Yargıtay, yukarıda atıf yaptığımız kararlarında ispat yüküne ilişkin verdiği 

kararların yanında, İİK 280/2 ve 280/3. fıkralarına giren bir durum olduğunda İİK 

280/2 ve 280/3 hükümlerini kıyasen uygulamaktadır. Böylece anılan durumlara 

giren bir davada üçüncü kişinin borçlunun durumunu bildiğini veya bilebilecek 

durumda olduğunu karine olarak kabul etmektedir.197 

                                                                                                                                                                     
bulunarak muvazaalı takip sonucu aracın borçlu elinden çıkmasına neden olan davalı İbrahim’in 
cebri icraya konu menkul malın gerçek bedeli ile (6183 s.K.. madde 31) sorumlu tutulması gerekirken 
davanın nitelendirilmesinde hataya düşülerek, aracın satışı ile ilgili ihalenin feshine karar verilmiş 
olması doğru olmamış, kararın bozulmasını gerektirmiştir.” 
Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 193. 
 
196 ibid, s. 423; ŞİMŞEK, 1996, s. 281; GÜNEREN, 2008, s. 768. 
Y. 17. HD, 19.07.2007, 2007/1733E, 2007/2554K: 

“…Öte yandan, 6183 sayılı Yasa'nın 30. maddesi uyarınca 3. kişi davalı Şevket'in yapılan 
tasarruf sırasında kötü niyetli olduğunu kanıtlama yükümlülüğü davacı tarafa düşmektedir. 
Davacıdan bu yöndeki delilleri de sorulmamıştır. Davada iddiasını kanıtlama yükümlülüğü davacı 
tarafa düştüğüne göre, davalının savunmasını kanıtlayamadığı iddiasına değer verilmesi bu bakımdan 
doğru değildir. Mahkemece bu yönlerin göz ardı edilmiş olması doğru olmadığı gibi ortada iki ayrı 
tasarruf bulunduğuna göre harç ve vekalet ücretinin her bir davalı yönünden ayrı ayrı takdir ve tayini 
gerekirken, bu yönünün düşünülmemiş olması da doğru değildir.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 21.01.2011.  
 
197 Y. 17. HD, 01.11.2007, 2007/2501E, 2007/3333K: 

“6183 sayılı Yasa'nın 30. maddesinde, borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği 
takdirde amme alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla 
borçlu tarafından yapılan bir taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazım 
gelen kimselerle yapılan bütün muamelelerin tarihleri ne olursa olsun hükümsüz sayılacağı 
öngörülmüştür. Borçludan dava konusu malzemeleri satın alan şirket ile devrettiği şirketin 
müdürlerinin aynı kişi olması; diğer davalı Murat'ın da kira sözleşmesini tüm satışlardan önce yapmış 
bulunması nedeniyle borçlu şirketin alacaklarından mal kaçırma kastıyla hareket ettiğini bilebilecek 
durumda olduğunun kabulü gerekir. Diğer yandan, 6183 sayılı Yasa'da açık hüküm olmamakla 
beraber 02.11.2004 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen tasarrufa konu malzemelerin devirlerinin 
İİK'nın 280/3. maddesinde düzenlenen ticari işletmenin devri niteliğinde olduğunun kabulü ve 
dolayısıyla madde hükmünün kıyasen eldeki davada da uygulanmasının zorunluluğu açıktır. 
Açıklanan bu maddi ve hukuksal olgular karşısında tüm davalılar açısından davanın kabulüne karar 
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Kıyasen uygulamanın mümkün olması için AATUHK’da, boşluk bulunan 

durumlarda İİK’nun ilgili hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin açık atfın 

olması gerekmektedir. Bu mümkün değilse AATUHK’un hükümlerindeki boşluğun 

doldurulması içtihat yoluyla mümkündür.198 İİK 280/2 ve 280/3’deki karinelerin 

Yargıtay tarafından vergi hukukundaki tasarrufun iptali davalarına da kıyasen 

uygulanmaması durumunda davanın kazanılması zorlaşabilir. Çünkü mevcut yasal 

düzenlemeler ışığında Yargıtay olayı bu şekilde ele almadığı takdirde idare yapılan 

tasarruftaki üçüncü kişinin kötü niyetli olduğu aşikar olmasına rağmen ispat külfeti 

nedeniyle davayı kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır. Yakınların ya da ticari 

işletmeyi devralanın vergi borçlusunun vergi alacağını ödememe amacını bilmemesi 

hayatın olağan akışına aykırıdır. Çözümün daha kalıcı olması ve davanın daha etkin 

olması için AATUHK’da gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

II. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ SONUÇLARI  

 

A. Alacaklı Açısından 

 

Tasarrufun iptali davası davacı idare lehine sonuçlanırsa dava konusu şeyden 

kamu alacağının tahsil edilmesi hakkını kazanır. Ancak bu hususta bir düzenleme 

yer almamaktadır. İİK 283/1 uyarınca davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, bu 

davaya konu teşkil eden mal üzerinde cebri icra yolu ile hakkını almak yetkisini elde 

                                                                                                                                                                     
vermek gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun 
bulunmamaktadır.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 21.01.2011. 
 
198 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, Ocak 2008, s. 159; KUMRULU, “Vergi İcra Hukukuna 
Kavramsal Bir Yaklaşım”, 1981, s. 653. 
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eder ve davanın konusu taşınmazsa, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihine 

mahal olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir.  

 

AATUHK’da bu konuda da boşluk bulunmaktadır. Bu yüzden İİK’da yer alan 

düzenlemeler kıyasen uygulanmaktadır.199 Yargıtay’ın İİK’nun hükümlerinin 

kıyasen uygulanacağına dair kararları söz konusudur.200   

 

Tasarrufun iptali davasının kabulü ile birlikte takip konusu borç ve eklentileri 

ile sınırlı olarak tasarrufun hükümsüzlüğüne karar verilir. Kararın kesinleşmesini 

beklemeden alacaklı idare haciz ve satış işlemlerine başlayabilir. Hatta tasarrufun 

iptali kararı ihtiyati hacze de olanak verir. Çünkü AATUHK 13/7’de açıkça 

düzenlenmiştir. Dava konusu şey bir taşınır mal ise tahsil dairesi cebren paraya 

çevrilmesini sağlar. Eğer dava konusu mal bir taşınmazsa bu durumda tapu kaydının 

düzeltilmesine gerek kalmadan tahsil dairesi satışını sağlayabilir. Tasarrufun iptali 

davasının konusu bir ipotek sözleşmesi olması halinde de taşınmaz üzerinde üçüncü 

kişi lehine tanınan ipotek kaydının iptaline karar verilmez. Bu durumda mahkeme 

kararı ile taşınmazın, sanki üzerinde ipotek kaydı yokmuş gibi haczedilerek satışı 

sağlanır.201  

 

                                                           
199 KARATAŞ, ERTEKİN, 1995, s. 834; UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 1124; ŞİMŞEK, 
1996, s. 295; GÜNEREN, 2008, s. 779. 
 
200 Y. 15. HD, 22.04.21998, 1998/1262E, 1998/1598K: 

“6183 sayılı Kanundan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları hakkında da, İİK’nun 283. 
maddesinin kıyasen uygulanacağını ve bunun sonucunda; mahkemece ”tasarrufun iptali” ile 
yetinilerek, ayrıca “tapu kaydının tekrar borçlu adına tescil ine karar verilmeyeceğini(…)” 
Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 1126. 
 
201 GÜNEREN, 2008, s. 779. 
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Davacı idarenin davayı kaybetmesi halinde ise borçlunun yeni mal edinmesini 

beklemekten başka bir yolu bulunmamaktadır.202 

 

B. Borçlu Açısından: 

 

İptal davasının davalı aleyhine sonuçlanması halinde dava konusu taşınırın 

tekrar borçlunun mülkiyetine geçme zorunluluğu olmadan tahsil dairesi aracılığıyla 

haczedilip satışı sağlanmak suretiyle paraya çevrilir. Geriye bir şey kaldığı takdirde 

bu tasarruf yapılan üçüncü kişiye verilecektir.203 

 

Dava konusunun taşınmaz olması halinde ise tapu kaydının düzeltilmesine 

gerek kalmadan alacaklı idare, tahsil dairesi aracılığıyla haczedip satışını sağlar. 

Vergi alacağı tahsil edildikten sonra kalan miktar tasarruftaki üçüncü kişiye iade 

edilir. 

 

Tasarrufun iptali davasının borçlu aleyhine sonuçlanması halinde 

AATUHK’un 110. maddesi uyarınca ayrıca cezai sonuçlar da söz konusu olmaktadır. 

                                                           
202 KARAKOÇ, 2009, s. 417. 
 
203Y. 15. HD, 19.02.1990, 1989/4146E, 1990/639K: 

“ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Takip Usulü Hakkındaki Kanunun 24 ve bunu izleyen 
maddelerinde düzenlenen iptal davalarından amaç, kamu alacağının tahsiline yetecek miktardaki 
tasarrufun, kamu idaresini bağlamayacağına hükmettirmektir. Çünkü, bu gibi tasarruflar muvazaalı 
sözleşmelerden farklı olarak geçerli ve tarafları bağlayıcı niteliktedir. Böyle olunca, kamu idaresi 
alacağını tahsil ettikten sonra, tasarruftan artan olursa, borçlu, artan kısmı,  tasarrufta bulunduğu 3. 
kişiye bırakmak zorundadır. Örneğin, tasarrufun konusu taşınmaz mülkiyeti olduğu takdirde, bunun 
alacaklı idarenin satış komisyonu aracılığı ile satışı yapılacak kamu alacağı, satış masrafları vs. 
varsa diğer ayrıntıları alacaklı kamu idaresine ödenecek, geriye kalan olursa borçluya değil, tapu 
maliki 3. kişiye geri verilecektir. Tapunun iptaline ve borçlu adına yeniden tesciline karar verilmesi 
halinde, iptal davalarında bu tür bir sonuç, amacı aşacağı gibi, borçlu ile 3. kişi arasında mevcut 
olan ve hukuken geçerli bulunan sözleşme gereğince borçluya düşen edimin tümü ile yerine 
getirilmesi olanaksız duruma gelmiş olur” 
Aktaran ŞİMŞEK, 1996, s. 236. 
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Anılan cezai hükme göre borcun tahsilini imkansız kılmaya yönelik faaliyetlerinin 

çoğu tasarrufun iptali davalarının açılabileceği durumlara ilişkindir. Borçlu bu tür 

faaliyetlerde bulunduğu takdirde kamu alacağının tahsili tehlikeye girmekte hem de 

borçlunun güvenirliği ortadan kalkmaktadır. Anılan şartlar mevcutsa borçlu 6 aydan 

3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.  

 

Tasarrufun iptali davasının davalı lehine sonuçlanması halinde ise tasarrufun 

akıbetinde bir değişiklik olmayacak, vergi borcu da kalmaya devam edecektir. 

Borçlu yeni bir mal edinirse bu sefer tahsil dairesi aracılığıyla yeni bir takip söz 

konusu olacaktır. 

 

Bunların haricinde vergi borcunun tamamı ve eklentilerinin borçlu tarafından 

karardan önce veya sonra ödenmesi halinde dava konusuz kalır. Bu durumda iptal 

davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilir.204 

 

C. Üçüncü Kişi Açısından: 

 

İptal davasının üçüncü kişiler bakımından sonuçlarına ilişkin olarak AATHK 

md. 31’de hüküm yer almaktadır. Anılan düzenlemeye göre 27, 28, 29 ve 30. 

maddelerde sözü edilen tasarruf ve muamelelerden faydalananlar elde ettiklerini, 

elden çıkarmışlarsa takdir edilecek bedelini vermeye bu kanun hükümleri dairesinde 

mecburdurlar. Bunlar karşılık olarak verdikleri şeyden dolayı alacaklı amme 

idaresinden bir talepte bulunamazlar.  

 
                                                           
204 GÜNEREN, 2008, s. 791. 
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Madde hükmü tasarrufun iptali davasının alacaklı lehine sonuçlanması halinde 

geçerli olacak sonuçtur. Bu maddeden çıkarılacak sonuçlara bakacak olursak, ilk 

olarak tasarruftaki üçüncü kişi elde ettiği dava konusu şeyi, bu şey elden çıkmışsa 

bunun bedelini davacı idareye vermek zorundadır. Eğer üçüncü kişi malı elinden 

çıkarmışsa tasarrufun iptali davası kendiliğinden, elden çıkarılan mala ilişkin bedele 

dönüşür.205 Bu durumda dava konusu mal dördüncü kişilerin eline geçmişse 

husumet yönünden davanın reddi yönünde karar verilmemeli, görülen tasarrufun 

iptali davası, tazminat davasına dönüşmelidir.206 Bedel davasında ayrıca temerrüt 

faizi yürütülmez.207 

 

AATUHK’un 31. maddesine göre başka bir önemli sonuç da üçüncü kişinin 

yukarıda bahsedilen bu yükümlülük sebebiyle de idareden hiçbir talepte 

bulunamamasıdır. Ancak İİK 283/3 uyarınca iptal davası üzerine üçüncü kişi de, 

malvarlığındaki hasıl olacak eksikliğin borçludan tahsilini adli yargıda ayrı bir dava 

ile isteyebileceği gibi aynı davada da isteyebilir. Vergi borçlusu hakkında iflas 
                                                           
205 Y. 15. HD, 24.03.1999, 1999/852E, 1999/1168K: 

“6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 31. maddesi hükmünce, 
27, 28, 29 ve 30. maddelerde sözü edilen tasarruf ve muamelelerden faydalanan üçüncü şahıs şayet 
elde ettiğini elden çıkarmışsa takdir edilecek bedeli ödemekle yükümlüdür. Başka bir anlatımla somut 
olayda satışının iptali dava edilen araç ister kaza sonucu hurda haline gelsin, isterse trafikteki kaydı 
terkin edilerek elden çıkarılmış olsun, yasanın öngördüğü iptal sebepleri varsa, üçüncü şahıs kanun 
gereği bedelden sorumlu sayılır ve konunun ıslahla bir ilgisi yoktur. Daha açığı, tasarrufun iptali 
davası kendiliğinden bedel davasına dönüşür.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 21.01.2011. 
 
206Y. 15. HD, 29.04.1998, 1998/1447E, 1998/1693K: 

“Tasarrufa konu olan taşınırın/taşınmazın dava tarihinden önce davalı-üçüncü kişi 
tarafından başka bir –dördüncü- kişiye devredilmiş olması halinde, mahkemece “tasarrufun iptali 
davasının husumet yönünden reddine” karar verilmeyeceğini açılmış olan davaya; tazminat davası 
olarak devam edileceğini(…)” 
Aktaran UYAR, UYAR, UYAR, Mayıs 2008, s. 1126. 
 
207 Y. 15. HD, 03.06.2002, 2002/2039E, 2002/2952K: 

“Tasarrufun iptali davalarının bedele dönüştürülmeleri halinde, Dairemizin yerleşmiş 
kararlarına göre bedele temerrüt faizi yürütülemez. Zira, asıl alacağa takipte faiz zaten 
yürütülmektedir.” 
www.legalbank.net erişim tarihi: 21.01.2011. 
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yoluyla takip yapılmışsa bu durumda da üçüncü kişi kaybını iflas masasından 

isteyecektir. 

 

Üçüncü kişi iptal davasına konu malın değerinin vergi borcundan az olması 

halinde malın değerini208, malın değerinin vergi borcundan fazla olması halinde tüm 

eklentileri ile vergi borcunu ödediği takdirde dava konusuz kalır. Bu durumda karar 

verilmesine yer olmadığına karar verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
208 KARAKOÇ, 2009, s. 420. 
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SONUÇ 

 

Vergi alacağı, devlet tarafından bireylerden alınan karşılıksız bir edimdir. 

Karşılıksız olması sebebiyle de devlet ile bireyler arasında bir çıkar çatışması söz 

konusu olabilmektedir. Bu çıkar çatışması da bazı bireyleri vergisel avantaj 

sağlayacak davranışlara itebilmektedir. Kişilerin vergisel avantaj sağlamak amacıyla 

yaptıkları faaliyetler, vergiden kaçınma, muvazaa, peçeleme gibi vergiyi doğuran 

olayla ilgili olabileceği gibi, vergi borcunu ödememe, mallarını bir başkasına 

devretme gibi verginin tahsilini engelleme şeklinde de olabilir. 

 

 Tasarrufun iptali davasının açıldığı durumlarda vergiyi doğuran olay çoktan 

gerçekleşmiş, vergi borcu tahakkuk etmiştir. Hal böyle iken kişiler, mevcut 

değerlerini bir başkasına devrettikleri takdirde vergi alacağının tahsili imkansız 

olacaktır. Tasarrufun iptali davaları ile kişilerin yaptıkları bu hukuki muameleler 

hükümsüz sayılır ve değer hala borçlunun elindeymiş gibi haczedilir. İşte bu 

sebepledir ki tasarrufun iptali davaları vergi alacağının tahsilinin güvencesidir. 

 

Tasarrufun iptali davalarının bahsettiğimiz bu işlevi, davanın önemini net 

olarak ortaya koymaktadır. Ancak tasarrufun iptali davaları, eleştirilmesi ve tavsiye 

edilmesi gereken hususları da beraberinde barındırmaktadır.  

 

İlk bahsetmek istediğimiz husus kanunun uygulamasıyla ilgilidir. AATUHK, 

gerek yapılışında olsun, gerekse yargı organı tarafından ele alınmasında olsun, 

İİK’nun izlerini taşımaktadır. Kanunun, yapılması sırasında İİK’dan faydalanıldığı 
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gibi, yargı organı da hüküm bulunmayan hallerde İİK’nu kıyasen 

uygulayabilmektedir.  

 

Yargı organının AATUHK’da boşluk bulunan durumlarda İİK’nun ilgili 

hükümlerini kıyasen uygulayabilmesi için daha önce de belirtildiği üzere açık atıf 

gerekmektedir. Ancak her iki kanun arasında ciddi farklılıklar söz konusudur. 

AATUHK’da alacak bir kamu alacağıdır, idare statü itibariyle bireylerden üstündür 

ve borçlunun ekonomik anlamda mahvına sebep olmamalıdır. Bu yüzden yukarıda 

yargı organının kıyasen uygulamaları, davanın olumlu sonuçlanması için gerekli 

olsa da her durumda otomatik olarak İİK’nu kıyasen uygulamasını eleştirmekteyiz. 

Kanun koyucu böyle bir sonuç öngörseydi İİK dururken, kamu alacaklarının tahsili 

için ayrı bir kanun yapmazdı. Bu noktada yapılması gereken çalışmamızda saptanan 

kıyasen uygulanan hususların AATUHK’na eklenmesidir. AATUHK’un da ruhuna 

uygun olarak yapılacak değişiklikler, vergi icra hukukunun da gelişimine katkı 

sağlayacaktır. 

 

Eleştirilmesi gereken başka bir husus ise AATUHK’un iptal davalarına ilişkin 

maddelerinde yer alan “tasarruf” ibaresidir. Anılan maddelerde tasarrufların 

hükümsüz olduğu belirtilmiştir. Ancak uygulamada incelendiği üzere alacağın 

tahsilini zorlaştırabilecek taahhüt işlemleri de dahil her türlü hukuki muamele iptal 

edilebilmektedir. Biz de iptal edilecek tasarruflara ilişkin hükümlerin bu şekilde 

uygulanmasına katılmaktayız. Uzun vadede tereddüde mahal vermemek adına 

kanundaki “tasarruf” ifadesinin “hukuki işlem” veya “hukuki muamele” şeklinde 

değiştirilmesi yerinde bir düzenleme olacaktır. 
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Alacaklıdan mal kaçırma türü faaliyetlerin, muvazaa mı, inançlı işlem mi ya 

da kanuna karşı hilenin bir türü mü olduğu doktrin tarafından icra ve iflas hukuku 

alanındaki kitaplarda, makalelerde tartışılmıştır. Bu hukuki nitelendirmeye göre de 

kişilerin, tasarrufun iptali davaları dışında başvurabilecekleri farklı hukuki yollar da 

ortaya çıkarılmıştır. Bu tartışmalar, vergi hukukunda tasarrufun iptali davaları 

incelenirken de belirtilmiştir. Biz ise mal kaçırma türü faaliyetlerin muvazaa, inançlı 

işlem, peçeleme olup olmamasının vergi hukukunda tartışılmaması gerektiği 

kanısındayız. Öncelikle vergi idaresi tarafından bunun hukuki nitelendirilmesinin 

yapılması beklenemez. Onun haricinde idarenin bu konuda bir takdir yetkisi de 

bulunmamaktadır. Kanun, şartlar gerçekleştiği takdirde tasarrufun iptali davasının 

açılacağını belirtmiştir. Vergi idaresi de bunu muvazaa addederek muvazaa davası 

açabilme yetkisine sahip değildir. İdare için burada bağlı yetki söz konusudur. 

 

Bahsedilmesi gereken başka bir husus, vergi borcundan önce yapılan hukuksal 

işlemlerin iptal edilebilmesi durumudur. İkinci bölümde “süre” başlığı altında 

ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, vergi borcunun doğumundan önce yapılan bir 

işlemin iptal edilebilmesi kanunen mümkündür. Kanun koyucu buna engel 

olabilecek bir hüküm getirmediği gibi, kanunun yapılış sürecinde de aksi görüşler 

reddedilmiştir. Kişinin vergi borcunun doğumundan önce malvarlığını tamamen 

elinden çıkarabilmesi mümkündür. Bu durumda borçtan önceki işlemler için iptal 

davası açılamayacağını kabul edersek vergi alacağının tahsili tehlikeye girebilir. 

Ancak bu husus sözleşme hürriyetine, hukuki güvenlik, hukuki belirlilik gibi 

ilkelere de ihlal teşkil edebilir. Bu durumda vergi dairesi ve yargı organı kanundaki 

sürelere uymak kaydıyla borçlunun giriştiği hukuki işlemlerden istediği ile 
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oynayabilme yetkisi elde edecektir. Bu ise borçlunun güvenirliğini, ticari itibarını, 

ekonomik geleceğini kesinlikle olumsuz etkileyecektir. Bu tehlikenin bertaraf 

edilebilmesi için idarenin davada borçlunun amacını ispatlaması gerekir. Yargı 

organı da iptal davasını incelerken, borçlunun ekonomik durumu, borcun miktarı, 

tasarruf tarihi gibi somut olayın şartlarını dikkatle ele almalıdır.  

 

Tezin birinci bölümünde tasarrufun iptali davalarında ekonomik yaklaşımın 

uygulanabilirliği tartışılmıştır. Ekonomik yaklaşımın temel dayanağı olarak 

sayılabilen VUK md. 3/B hükmü, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya 

ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınması gerektiğini belirtmiştir. 

Tasarrufun iptali davalarında ise vergiyi doğuran olay incelenmez. Çünkü vergi 

borcu çoktan tahakkuk etmiştir. Bu yüzden ekonomik yaklaşım tasarrufun iptali 

davalarında başvurulabilecek bir yol değildir. 

 

İdarenin tasarrufun iptali davalarını hukuka aykırı olarak uygulaması, yargı 

organının hukuka aykırı kararları ise üzerinde tekrar durulması gereken hususlardır. 

İdare, AATUHK md. 26’da yer alan beş yıllık hak düşürücü süreye takılmamak 

adına vergi alacağının kesinleşmesini beklemeden tasarrufun iptali davası 

açmaktadır. Bu durumda tasarrufun iptali davasına bakan mahkeme davayı 

reddetmediği gibi, kişiler tarhiyat işlemine karşı vergi mahkemesinde iptal davası 

açmışlarsa da bunu bekletici sebep saymaktadır. Yine aynı şekilde idare takibin 

kesinleşmesini beklemeden tasarrufun iptali davası açmaktadır. Yargı organı burada 

da davayı reddetmemekte, kişiler ödeme emri gönderilmesi üzerine iptal davası 

açmaları halinde bunu bekletici sebep saymaktadır. İdarenin bu işlemi ve yargı 
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organının bu tavrı hukuka aykırıdır. Hukuka uygun olan idarenin tasarrufun iptali 

davasına vergi alacağı ve icra takibi kesinleştikten sonra başvurmasıdır. Yargı 

organı da buna aykırı olarak dava açıldığı takdirde davanın reddine karar vermelidir.  

 

Başka bir hukuka aykırı durum ise, idarenin daha tasarrufun iptali davası 

açmadan ihtiyati haciz uygulamasındadır. Ancak burada kişiler bu işleme karşı iptal 

davası açtıklarında vergi mahkemeleri yapılan ihtiyati hacizleri iptal etmektedir. 

Burada idarenin bu uygulaması kanuna aykırı olmakla beraber yargı organı hukuka 

uygun kararlar vermektedir.  

 

Bahsedilen bu tür hazineci uygulamalar hukuka aykırıdır. Bu uygulamalar 

kanundaki boşluklardan kaynaklanmadığı gibi bilakis kanuna aykırılık teşkil 

etmektedir. Yargı organı da ne yazık ki bazı durumlarda idarenin bu tür işlemlerine 

göz yumabilmektedir. Burada sorunun çözümü bir zihniyet değişikliği ile ancak 

mümkün olabilir. İdare ve yargı organı kendini hukukla bağlı olduğunu unutmamalı, 

bu tür uygulamaların hukuk devletini zedelediğini bilmelidir.  

 

Tasarrufun iptali davalarını, vergi hukukundaki diğer konular kadar ilginç 

kılan en önemli nokta konunun temel hak ve özgürlükler boyutudur. Anayasa’nın 

73. maddesinin ilk fıkrasında herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü 

olduğu düzenlenmiştir. İkinci fıkrada da vergi yükünün adaletli ve dengeli 

dağılımının maliye politikasının sosyal amacı olduğu vurgulanmıştır. Vergi borcu 

bulunan kişiler, borçlarını ifa etmek yerine tutup da ellerindeki değerleri başkasına 

devrettikleri takdirde haczedilecek bir şey kalmayacağından vergi alacağı tahsil 
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edilemeyecek bu yüzden de uzun vadede vergi yükünün adaletli dağılımı söz konusu 

olamayacaktır. 

 

Diğer taraftan tasarrufun iptali davalarının sözleşme özgürlüğü ile de ilintili 

olduğu görülmektedir. Anayasa’nın “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” başlıklı 48. 

maddesinin ilk fıkrası uyarınca herkes dilediği alanda sözleşme hürriyetine sahiptir. 

İşte tasarrufun iptali davalarında bazı tartışmalı hususlar tam da bu sınırda yer 

almaktadır. Borçlunun yaptığı hukuksal işlemler, AATUHK’da sayılan tasarruf 

tiplerinden birine girdiği takdirde iptal edilmek suretiyle vergi yükünün dengeli 

dağılımı gerçekleştirilmekle beraber, bir yandan da kişilerin bir temel hak ve 

özgürlüğü olan sözleşme özgürlüğüne müdahale edilmektedir. Vergi borçlusunun, 

tahsili engellemek amacı dışında da hayatın olağan akışı içerisinde ticari, sosyal 

ilişkileri olabilmektedir. Tasarrufun iptali davalarının bu alanlara sızmak suretiyle 

kişilerin giriştikleri ilişkiler iptal edildiği takdirde sosyal ve ekonomik hayattaki 

itibar ve gelecek tehdit altına girebilir. Kişiler hukuki ve ekonomik olarak önlerini 

göremez. Böyle bir durumda da hukuki belirlilik, hukuki güvenlik gibi ilkelerden de 

söz edilemeyeceği gibi, AATUHK’un İİK’na nazaran borçluyu koruyucu önlemler 

içermesi gerektiği, temenniden öteye geçemeyecektir.  

 

Anayasa md. 73 uyarınca herkesten mali gücüne göre vergi almak, bunu 

yaparken de vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak zorunda olan 

idare bunu yaparken kişilerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlamamalı, idareye ve 

hukuka olan güveni sarsmamalıdır. Bu çalışma ile amaçlanan işte bu çıkar 

çatışmasında dengenin sağlanabilmesi içindir. Unutulmamalıdır ki sözleşme 
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özgürlüğü; hukuki belirlilik, hukuki güvenlik gibi ilkelerle birlikte düşünüldüğü 

takdirde ancak etkin, objektif ve hukuka aykırı uygulamalardan uzak bir tasarrufun 

iptali davaları kurumu söz konusu olabilir.  
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ÖZET 

 

 Vergi borçlusunun malvarlığını azaltıcı hukuki ilişkilere girişmesi halinde, 

borçlunun elinde bir değer kalmayacağı için vergi alacağı tahsil edilemez. Böyle bir 

durumda anayasal bağlamda vergilerin kamu giderlerini karşılaması, vergi yükünün 

adaletli ve dengeli dağılımı da söz konusu olamaz. Bu noktada vergi alacağının tahsil 

edilebilmesi, tasarrufun iptali davaları ile mümkün olabilir. Bu da tez konumuz olan 

vergi hukukundaki tasarrufun iptali davalarının önemini net biçimde ortaya 

koymaktadır. Tez, giriş ve sonuç kısımları dışında iki bölümden oluşmaktadır. Giriş 

kısmında tezin genel çerçevesi çizildikten sonra birinci bölümde ilk olarak tasarrufun 

iptali davalarının hukuk sistemi içindeki yeri tespit edilmiştir. Sonrasında tasarrufun 

iptali davalarında yer alan özel hukuk terimleri açıklanmıştır. İlk bölümün sonunda 

ise davanın hukuki niteliği tartışılmıştır. Tezin ikinci bölümüne geldiğimizde ise 

tasarrufun iptali davalarının şartları teker teker ele almak suretiyle incelenmiştir. 

Sonuç bölümünde ise tasarrufun iptali davalarının daha etkin bir konuma gelebilmesi 

açısından öneriler sunulurken, hukuka aykırı durumlar için de eleştiriler de ortaya 

koyulmuştur.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Falls ein Steuerschuldner in einem Rechtsverkehr eintretet, wobei sein 

Vermögen reduziert wird, der geschuldete Steuer kann nicht erhebt werden, weil der 

Steuerschuldner keine finanzielle Werte mehr haben wird. 

In einem solchen Fall, die Steuern, die normalerweise verfassungsgerecht als 

die Staatskosten erstatten werden sollen, können die öffentlichen Ausgaben nicht 

entsprechen und die gerechte und ebenmäsige Aufteilung der steuerlichen Belastung 

kann nicht möglich sein.   

Insoweit, die Einlösung der fälligen Steuern kann mit Verfügungsverfahren  

Prozesse (Anfechtungs Klagen) möglich sein.   

Das zeigt uns wie wichtig die ‘Verfügungsverfahren  Prozesse (Anfechtungs 

Klagen) im Steuerrecht sind, die auch das Thema unserer These ist.  

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen, zusätzlich zu dem Eingang und dem 

Abschluss. 

In Eingang dieser Arbeit, die allgemeinen Rahmen des Themas wurden 

gezeichnet und danach wurde in dem erstem Abschnitt zuerst die Stelle der 

Verfügungsverfahren Prozesse (Anfechtungs Klagen) in dem Rechtsssystem 

identifiziert. 

Nachher, wurden die speziellen fachlichen Ausdrücke (Begriffe), die im 

Zusammenhang mit Aufhebung der Verfügungsverfahren  Prozesse (Anfechtungs 

Klage) benutzt werden, erklärt. 

. 

Am Ende des ersten Teiles, wurden die juristische Qualifikationen diskutiert. 
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In dem zweiten Abschnitt der Arbeit, die Bedingungen der  Aufhebung der 

Verfügungsverfahren  Prozesse (Anfechtungs Klage)   wurden durch individuelle 

Berücksichtigung der Bedingungen studiert ( untersucht). 

Im Epilog, Vorschläge wurden vorgelegt, um, die Verfügungsverfahren  

Prozesse  (Anfechtungs Klagen) zu aktivieren.  Und die rechtswidrigen Situationen  

wurden auch beurteilt. 


