
T.C. 

İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

Vergi Yargılamasında İlk İnceleme 

 

Mehmet Tuğrul Gül 

2501111109 

 

 

Tez Danışmanı 

Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu 

 

 

 

İstanbul 2013 





III 
 

VERGİ YARGILAMASINDA İLK İNCELEME  

MEHMET TUĞRUL GÜL 2501111109 

ÖZ 

 Vergi yargılaması hukukunda ilk inceleme, davanın ön şartları bakımından 

incelenmesidir. Yapılan incelemede ilk inceleme konularının eksikliği tespit edilirse, 

eksikliğin türüne göre bir karar verilecektir. Bu kararların türleri de kanunda 

belirlenmiştir. İlk inceleme üzerine verilecek karar bakımından hâkime bir takdir 

yetkisi tanınmamaktadır. İlk inceleme ile yargılamadaki muhtemel gecikmelere ya da 

dilekçe üzerinde yapılacak bir inceleme ile tespit edilebilecek eksikliklere karşı 

pozisyon alma imkânı doğmaktadır. Bu faaliyet hem tarafların hem de mahkemenin 

yararınadır.  

Bu aşama yargılamanın daha ciddî ve düzenli olabilmesi bakımından önemli 

ve gereklidir. Hukukumuzda ilk inceleme benzeri kurumlar var olmuştur. Özellikle 

İdarî Yargı Reformu öncesi vergi yargısı ve idarî yargıda da buna benzer kurumların 

varlığı söz konusudur. Bunun yargılamaya fayda getirdiğini söylemek isabetli 

olacaktır. Ancak bu kurumun, değişen kanunlar ve oluşan içtihatlar neticesinde tekrar 

ele alınması gereken birtakım yönleri de yok değildir. 

 

Anahtar Sözcükler: idarî yargılama hukuku, vergi yargılaması hukuku, vergi 

yargısı, ilk inceleme, ön inceleme, ehliyet, görev ve yetki, idarî merci tecavüzü, dava 

açma süresi, dava dilekçesinin şekli ve içeriği, kesin ve yürütülmesi gereken işlem.  
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FIRST EXAMINATION IN TAX JUDGEMENT LAW  

MEHMET TUĞRUL GÜL 2501111109 

ABSTRACT 

First examination in tax judgment law is to analyze the claim in terms of 

preconditions. If a lack of any preconditions is detected in the first examination, a 

decision will be made according to the type of preconditions lacking. Types of these 

decisions are also pre-determined in code. Here, there is not any discretion of judge. 

Against any potential delays in the procedure or absence of preconditions can be 

taken position by the first examination. Both parties and the court benefit from this 

examination.  

This stage is both important and necessary for the judgement to be more 

serious and systematic. There has been all along concepts like first examination in 

Turkish law. Especially before the reform of administrative judgment law, similar 

concepts in tax judgment law and administrative judgment law were already 

discussed. It will be accurate to say that the existence of these concepts is beneficial 

to the tax and administrative proceedings. However, it is necessary to analyze this 

concept again from various aspects in the lights of new provisions and court 

decisions. 

 

Keywords: Tax judgment law, administrative jurisdiction, tax jurisdiction, 

first examination, pre-examination, capacity of sue, jurisdiction, term of litigation, 

form of lawsuit petition, executive administrative act.  
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ÖNSÖZ 

 Vergi yargılamasında ilk inceleme bir usûlî inceleme faaliyetidir. Usulî bir 

inceleme faaliyeti olmakla birlikte ehliyet hususu gibi davanın esasına yönelik 

incelemelerinde yapıldığı bir safhadır. Yargılamanın usûlüne uygun ve eksiksiz 

yapılabilmesi bakımından bir teminat niteliğindedir. İlk inceleme safhasında dava 

dilekçesi; görev ve yetki, idarî merci tecavüzü, ehliyet, kesin ve yürütülmesi gereken 

işlemin varlığı, süre, husumet ve dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 3’üncü ve 5’inci maddelerine uygunluğu yönlerinden incelenmektedir. 

Bu konuların eksikliği yahut tamam olmalarına göre bir takım kararlar verilmek 

suretiyle yargılamaya yön verilmektedir.  

Davanın ön şartları bakımından inceleme faaliyeti diyebileceğimiz bu safha 

yargılama için gereklidir. Aynı zamanda yargılamanın daha sonraki aşamalarının 

düzgün ilerleyebilmesi ve önceden tespit edilebilecek eksiklikleri önlemek açısından 

da önemlidir. İdari yargılama düzeninde geçmişten beri var olan bu kuruma benzer 

bir kurumunun sonradan hukuk yargılamasında da benimsendiği ve uygulamaya 

başlandığı bilinmektedir. 

 Gerekli ve şart olduğu düşünülen bu kurumun eksik ve aksayan yönleri, 

yeniden düzenlenmesi gereken yanları da söz konusudur. ‘Vergi Yargılamasında İlk 

İnceleme’ başlıklı bu çalışmanın amacı idarî yargı dolayısıyla vergi yargısında 

uygulanan ilk inceleme kurumunu irdelemektir. Bunun yanı sıra kurumun 

yargılamaya fayda sağlayan yönleri ortaya konularak, yargılamanın olması gereken 

hukuka daha iyi hizmet edebilmesi için ihtiyaç duyulan değişiklikler ve öneriler 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 Bireylere vergi ve benzeri malî yükümlülük getirmek için yine bireylerin 

oluşturduğu topluluğun yani milletin egemenliği kullanılmaktadır. Vergilendirme 

yetkisine dayanılarak vergilendirilen ya da malî yükümlülük altına sokulan bireylerin 

bu süreçte ortaya çıkabilecek hukuka aykırılıklardan korunması için yine millet adına 

başka bir yetki olan yargı yetkisini kullanan mahkemeler mevcuttur. Vergi 

mahkemeleri, mükellefleri idarenin hukuka aykırı davranışlarından korumaktadır. 
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Bunu yaparken de izlediği bir yargılama usûlü vardır ve ilk inceleme bu usûlün 

girizgâhı niteliğindedir. Bu safhanın yargılamanın gidişatına yaptığı etkisi 

düşünüldüğünde yargılamanın sıhhati ve ilerleyişi için önem arz ettiği açıkça 

görülmektedir. 

 Son olarak çalışmanın hazırlanmasında bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra 

desteklerinden yararlandığım değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. Esra Ekmekçi 

Çalıcıoğlu’na, Sayın Prof. Dr. Yusuf Karakoç’a, Sayın Prof. Dr. S. Ateş Oktar’a, 

Sayın Doç. Dr. Mahmut Kaşıkçı’ya, Sayın Doç. Dr. İrfan Barlass’a ve Sayın Yrd. 

Doç. Dr. Z. Ertunç Şirin’e sonsuz teşekkürlerimi iletmek ve minnettarlığımı 

belirtmek isterim.         
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GİRİŞ 

 Yargılamanın hızlı ve sorunsuz ilerlemesi bakımından usûl kurallarına riayet 

etmek önemlidir. Maddî bakımdan haklı olunsa da usûl kurallarına ve usûle tam 

olarak riayet edilmediği zaman maddî bakımdan sahip olunan hakkı kullanamama ya 

da onu ileri sürememe gibi sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.  

İdarî yargılama düzeninde, idare edilenlerin idarenin yaptığı eylem ve 

işlemlere karşı korunması ve idarenin hukuka uygun davranmasını sağlama; idare 

hukuka uygun davranmadıysa bu davranışındaki hukuka aykırılıkları tespit etme gibi 

faaliyetler söz konusudur. 

İdarî yargılama düzeni içerisinde yer alan vergi yargısında yine idarenin 

hukuka aykırı davranmasını engelleme ve mükellefleri idarenin bu hukuka 

aykırılıklarına karşı koruma işlevi söz konusudur. Yasama organın vergilendirme 

yetkisine dayanarak, mükelleflere vergi ve benzeri malî yükümlülükleri getirmesi ve 

yürütmenin, yani idarenin ise, buna dayanarak yükümlülük olarak öngörülen 

değerleri kamuya intikal ettirmesi söz konusudur. İdarenin kanunîliği ilkesi gereği 

idare kanuna uygun hareket etmeli ve işlemleri kanuna dayanmalıdır. Bunda şüphe 

yoktur. Fakat her zaman somut olaylar belirtilen şekilde hukuka uygun ve kanunîlik 

ilkesine uygun gerçekleşmeyebilir. 

Vergi idaresi ile vergi idaresiyle muhatap olan mükelleflerin arasında 

anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu anlaşmazlıklar öncelikle kendi aralarında halledilip 

çözüme kavuşturulabilir. Bunun için ‘idarî aşamada çözüm yolları’ şeklinde 

adlandırılan çeşitli yollar vardır. Fakat yine de her zaman bu yollarla tatmin 

olunmayıp yargı yoluna gitme ihtimali söz konusudur. 

Anlaşmazlıkların uyuşmazlıklara dönüştüğü; yani, yargı makamına intikal 

ettiği aşamada hiç şüphesiz birtakım usûl ve kurallarla karşılaşılacak ve yargılama bu 

usûl ve kurallara göre yürütülecektir. Davanın esasına girilmesi bir yana öncelikle 

davanın ön şartlarının tamam olup olmadığına bakılacaktır. Zira davanın 

görülebilmesi bakımından birtakım şartların aranması doğaldır. 
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Vergi yargısında da davaların görülebilmesi, davanın esasına girilebilmesi 

için birtakım ön şartlar vardır. Bu şartların ne zaman ve ne şekilde kontrol edileceği 

vergi yargılamasının usûlünü düzenleyen İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 

belirlenmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanun’nun 14’üncü maddesinde “dilekçeler 

üzerine ilk inceleme” başlığıyla düzenlenen ilk inceleme faaliyeti bu çalışmanın 

konusunu oluşturmaktadır. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre dilekçelerin 

sırasıyla; görev ve yetki, idarî merci tecavüzü, ehliyet, idarî davaya konu olacak 

kesin ve yürütülebilir bir işlem olup olmadığı, süre aşımı ve husumet ile dilekçenin 

aynı Kanun’un 3’üncü ve 5’inci maddelerine uygun olup olmadığı yönlerinden 

incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu inceleme faaliyeti, işin esasına girilmeksizin 

şeklî olarak yapılan bir incelemedir. Bu incelemenin amacı, davanın görülebilmesi 

bakımından gerekli şartları taşıyıp taşımadığını belirlemektir. Bu faaliyet sadece 

belirleme ile sınırlı kalmamaktadır.  

İlk inceleme sonucunda eğer yapılan başvuru gereken ön şartları taşıyorsa, 

işin esasına girilmektedir. Bununla birlikte ilk incelemenin usulî bir inceleme 

faaliyeti olmasına rağmen, ilk inceleme konularının bazıları bakımından davanın 

esasına girildiği de söylenebilir. Örneğin ehliyet şartının tamam olup olmadığının 

incelenmesi bakımından böyledir. Yapılan başvurunun ön şartları taşımama 

ihtimalinde ise, giderilebilir türden eksiklikler varsa, bunlar giderilmek üzere 

davacılara dilekçenin iade edilmesi; giderilemeyecek türden eksiklikler varsa, 

davanın esasına girilmeksizin sırf dilekçe üzerinden yapılan tespit ile davanın 

reddedilmesi gerekmektedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde vergi davası ile vergi yargısına hâkim olan ilkeler 

ve ilk inceleme kurumu incelenmektedir. İlk inceleme ile benzer olan Anayasa 

yargısındaki ilk inceleme, ceza yargılamasında ara muhakeme ve medenî yargılama 

usûlündeki ön inceleme kurumlarına da değinilmektedir. Bunun yanı sıra, 

hâlihazırdaki vergi mahkemelerinden önceki vergi yargı organları olan itiraz ve 

temyiz komisyonlarında ilk inceleme benzeri bir kurumun olup olmadığı 

irdelenmektedir. 
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İlk inceleme kurumu hukuk yargılamasında yeni bir kurum olan ön inceleme 

kurumuna nazaran daha eski ve tecrübe edilmiş bir kurumdur. Ön incelemede dosya 

üzerinden inceleme yapılmakta; fakat gerekirse bir ön inceleme duruşması da 

yapılabilmektedir. Ayrıca ön incelemede hâkime, tarafların sulhe veya arabuluculuğa 

teşvik edilmesi ödevi de yüklenmektedir. Görüldüğü üzere, ön inceleme kurumu, bir 

nevi yargı yoluna gitmeden önceki son çıkış imkânı gibi görünmektedir. Oysa, ilk 

incelemede sadece davanın ön şartları bakımından bir kontrol mekanizması işlemekte 

taraflara herhangi bir telkinde bulunulmamaktadır. 

Anayasa yargısındaki ilk inceleme ise, vergi yargılamasında yapılan ilk 

incelemeye daha çok benzemektedir. Buna göre, Anayasa Mahkemesi’ne iptal 

davası, itiraz yolu ve bireysel başvuru yolu ile intikal ettirilen hususların kabul 

edilebilirliği ve hangi türde bir başvuru var ise, onun şartlarının tamam olup olmadığı 

yönlerinden inceleme yapılmaktadır. Anayasa yargısındaki ilk inceleme, vergi 

yargısındaki ilk incelemede olduğu gibi davanın şartları yönünden şeklî bir inceleme 

ile birlikte davanın kabul edilebilirliği gibi esasa ilişkin denilebilecek bir incelemeyi 

de içermektedir. Aşağıda değinildiği üzere, vergi yargılamasında ilk inceleme 

kurumuna da ehliyet ve kesin ve yürütülmesi gereken işlemin varlığı gibi hususların 

incelenmesinden ötürü şeklî bir incelemeden öteye gidildiği ve bir ön yargılama 

faaliyeti olduğu yönünde eleştiriler de yöneltilmektedir.  

İkinci ve üçüncü bölümde ilk inceleme konuları ile ilk inceleme üzerine 

verilecek kararlar ve bu kararlara karşı kanun yolu denetimi hususları 

incelenmektedir. İlk inceleme konuları incelenirken usûle yönelik ilk inceleme 

konuları ve esasa yönelik ilk inceleme konuları şeklinde bir ayrıma gidilmekte, usûle 

ilişkin olduğu düşünülen konular ikinci; esasa ilişkin olduğu düşünülen konular 

üçüncü bölümde incelenmektedir. Mevcut uygulamadan örnekler ile tartışmalı 

noktalara değinilmeye çalışılmaktadır. İlk inceleme konularından görev ve yetki 

hususları incelenirken adlî ve idarî yargı arasında çıkan yargı yolu 

uyuşmazlıklarından daha çok idarî yargılama düzeninin kendi içerisindeki görev ve 

yetki uyuşmazlıkları irdelenmektedir. İdarî merci tecavüzü sayılan haller vergi 

hukuku özelinde incelenmektedir. 
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Ehliyet hususu ise, objektif ve sübjektif ehliyet ayrımı yapılarak 

incelenmiştir. İdarî yargılama alanında, taraf ve dava ehliyetinin yanı sıra sübjektif 

ehliyet olarak aranan davanın türüne göre menfaat ya da hak ihlâline 

değinilmektedir. Bunlarla beraber vergi yargısı özelinde vergi yargısında aranan 

sübjektif ehliyet hususları irdelenmektedir. Bununla ilgili olarak güncel bir Anayasa 

Mahkemesi iptal kararı çalışmaya eklenmiş ve ehliyet konusu bağlamında 

incelenmektedir. Devam eden ilk inceleme konuları da kendi içerisinde çeşitli 

başlıklandırmalar yapılarak irdelenmektedir.  
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I. BÖLÜM 

İLK İNCELEME KURUMU, KURUMUN AMACI, BENZER 

KURUMLARLA KIYASLANMASI 

A. GENEL ÇERÇEVE 

Vergi yargılaması hukukuna ilişkin bir konuyu inceleyen bu çalışmaya, vergi 

mahkemelerinin önüne gelen dava dilekçelerinde yapılan ilk inceleme faaliyeti konu 

alınmaktadır. İlk inceleme faaliyeti yargılamanın hemen başında 

gerçekleştirilmektedir. Bu inceleme faaliyetinin yargılamanın devamına etkisi etmesi 

söz konusu olmaktadır. 

Ancak ilk inceleme faaliyetini ve ilk inceleme sırasında mahkemenin kontrol 

edeceği ve değerlendireceği konuları incelemeden önce başka bir takım hususlara 

değinilmelidir. Bu bölümde öncelikle vergi yargılamasına dolayısıyla vergi 

yargılamasının girizgâhı ve bir parçası olan ilk inceleme safhasına hâkim olan ilkeler 

incelenmektedir. 

İlkelerin yanı sıra ilk inceleme kurumunun bizatihi kendisi kavram ve içerik 

olarak incelenmektedir. Ayrıca diğer yargı kollarında, yani; anayasa yargısı, ceza 

muhakemesi ve medenî yargılama alanlarında ilk incelemeye benzer kurumlar olup 

olmadığı araştırılmaktadır. Benzer olduğu düşünülen kurumların ilk inceleme 

kurumu ile benzer yönleri kıyaslama yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Vergi 

temyiz ve itiraz komisyonlarında ilk incelemeye benzer bir safhanın olup olmadığı da 

çalışmada yer almaktadır.  
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B. VERGİ DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ ve VERGİ 

YARGILAMASI HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 

1. Genel Açıklama 

 Dava dilekçelerinin ilk inceleme safhasında ne tür bir incelemeden ve ne tür 

konular yönünden incelemeye tabi tutulacağı hususlarını inceleyen bu çalışma vergi 

yargılaması ile ilgilidir. Vergi yargılamasında dava sürecinin girişi mahiyetinde 

bulunan dilekçeler üzerinde ilk inceleme safhasının bizzat kendisi ve ilgili bulunduğu 

kavramları ortaya koymak gerekmektedir. Ancak vergi yargılaması hukukunun bir 

boyutu olan ilk inceleme safhasını incelemeden önce vergi yargılaması hukukunun 

ilkeleri ile vergi davasının hukukî niteliğini anlamaya çalışmak gerekmektedir. 

 Vergi davasının idarî yargılama alanındaki davalardan ayrı mı yoksa onların 

sadece vergi yargılaması alanındaki isimlendirmesi mi olduğunun ortaya konması 

gerekmektedir. Bu başlıkta öncelikle bu hususun üzerinde durulmaktadır. Ardından 

kısaca vergi yargılamasının tüm safhalarına hâkim olan ilkelere değinilmektedir. 

Çalışmanın diğer bölümlerinde de yeri geldikçe orası ile ilgili ilkeye atıf yapılmakta 

ve böylece bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.  

2. Vergi Davasının Hukukî Niteliği  

İdarenin, idare hukukuna dayanarak yaptığı eylem ve işlemlerden doğan 

davalara idarî dava denmektedir. İdarenin özel hukuk alanındaki etkinliklerden 

doğan davalar ile idare hukukundan doğmakla birlikte, kanun ile açıkça adalet 

mahkemelerinin görevi içinde sayılan davalar, idarî dava deyiminin dışında 

kalmaktadır1. 

İdarî davaların türleri konusunda çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. İdarî 

davaların Klasik İdare Hukuku’nda; tam yargı, iptal, yorum ve ceza olmak üzere 

dörtlü bir ayrıma tâbi tutulduğu görülmektedir. Bir diğer ayrıma göre ise, idarî 

                                                
1  A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku C. II: İdari Yargılama Hukuku, 5. Bası, 

Ankara, Turhan Kitabevi, 2012, s. 259; A. Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 30. Bası, Turhan 
Kitabevi, 2010, s. 82.   
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davaların uyuşmazlığın niteliğini dikkate alarak sübjektif ve objektif olmak üzere 

ikili bir ayrım yapıldığı görülmektedir2. 

İdarî davalar, hukuk kuralının ya da nesnel hukuksal durumların ihlâline veya 

öznel bir hukuksal durumun ihlâline dayanır. Bir dava bunlardan ilkine dâhilse 

objektif dava kümesi içerisinde; ikincisine dâhilse, sübjektif dava kümesi içerisinde 

yer almaktadır. İptal davaları objektif davaya, tam yargı davaları ise, sübjektif 

davaya örnektir3.  

İptal davası, hukuka aykırı olduğu iddia edilen idarî işlemlerin iptal edilmesi 

için idarî yargı yerlerinde açılan idarî dava türüdür. Tam yargı davaları, idarenin 

eylem ve işlemlerinden dolayı hakları ihlâl edilmiş olanların açtıkları davalar ile idarî 

sözleşmelerden doğan davalardır. Yorum davaları, yorum davasına konu olan idarî 

işlemin anlamı, kapsamı ya da geçerliliği konusunda çıkan uyuşmazlıkların halli için 

açılan davalardan ibarettir. Temyiz davaları, alt idarî yargı yerlerince verilen 

kararların bozulması için açılan davalardır4.    

521 sayılı Danıştay Kanunu5’nda, iptal, tam yargı, yorum ve temyiz davası 

olmak üzere dört dava türü benimsemişti. Ancak, 1982 yılında idarî yargı alanında 

yapılan temel kanun değişiklikleri sonucu söz konusu dört dava türünden geriye, 

iptal ve tam yargı davaları olmak üzere iki tür dava bırakılmıştır. Yorum davası 

kaldırılmış; temyiz davası ise temyiz yolu olarak düzenlenmiştir. 

Bununla birlikte, idarî yargıda görülebilecek davaların İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 2’inci maddesinde yazılı dava türleriyle sınırlı saymamak gerektiği 

                                                
2  Lûtfi Duran, “İdarî Yargı Adlîleşti”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, C. 3, S. 1-3, 1982, s. 53-

83, s. 76; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 260.   
3  Duran, İdarî Yargı Adlîleşti, s. 76; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 260; Gözübüyük, 

Yönetsel Yargı, s. 265; Nuri Alan, “İptal Davalarının Ön ve Esastan Kabul Şartları”, Hukukla 
Kırkbir Yıl, Ankara, Danıştay Başkanlığı Yayınları, 2003, s. 59-103, s. 61; Ali Ülkü Azrak, “İptal 
Davalarının Objektif Niteliği”, Hukuk Kurultayı 2000 Cilt I, Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 
2000, s. 331-336, s. 332. 

4  İl Han Özay, Günışığında Yönetim II: Yargısal Korunma, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s. 139 
ve s. 181; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 260-748; Turgut Tan, İdare Hukuku, Ankara, 
Turhan Kitabevi, 2011, s. 733; Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, 12. Baskı, Bursa, Ekin 
Yayınevi, 2012, s. 829; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 339; Alan, a.g.e. , s. 62. 

5  521 Sayılı Danıştay Kanunu, 31.12.1964 tarihli, 11896 sayılı RG. 
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savunulmaktadır6. İdarî bir uyuşmazlığın çözümü için gerekli maddî ya da hukukî bir 

olgunun saptanması ancak bu konuda görevli, uzman idarî yargı yerlerin tarafından 

yapılabileceğinden, bu konuda ilgililerce açılacak bir tespit davasının idarî yargı 

yerlerince görülmesine engel herhangi bir hüküm bulunmadığı ifade edilmektedir7.       

1982 sonrası İdarî Yargı Sistemine göre, vergi yargısı, idarî yargılama düzeni 

içerisinde yer almaktadır. Bu sistemin temel kanunları olan 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu8, 2575 sayılı Danıştay Kanunu9 ve 2576 sayılı Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 

Hakkında Kanun10’da “vergi davası” ve “vergi uyuşmazlığı” kavramları çokça yer 

almaktadır. Buna rağmen vergi davasının haricen düzenlenmesi ve tanımlanması da 

söz konusu değildir. Bu kanunlarda geçen “vergi davası” ve “vergi uyuşmazlığı” 

kavramlarının aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir11. Esasen yakın ancak farklı 

anlamlar içermekte olan anlaşmazlık, uyuşmazlık ve dava kavramlarının birbirinin 

yerine kullanılması durumu eleştirilmektedir12.  

“Bahsedilen yasalarda geçen vergi uyuşmazlığı ile hukuk özneleri arasında 

doğabilecek uyuşmazlıklar kastedilirken, vergi davasından ise uyuşmazlıkların 

çözümlenmesini sağlayacak yargısal usûller kastedilmektedir. Ancak uyuşmazlık - 

çözüm yolu ayrımının yapay bir ayrım olduğuna işaret edilmektedir. Çünkü hukuk 

özneleri arasında doğabilecek uyuşmazlıkların niteliği, bu uyuşmazlıkların 

çözümünü sağlayacak yolların niteliğini de belirleyecektir”13. 

                                                
6  Celal Erkut, Selçuk Soybay, Anayasa ve İdari Yargılama Hukukuna İlişkin Kanunlar, 5. 

Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2001, s. 235. 
7  Erkut, Soybay, a.g.e. , s. 235; Ayrıca bu konuya ilişkin bir Danıştay kararı için bkz. Dan.4.D., E. 

1983/2202, K. 1983/9134, T. 23.11.1983,  A.e. , s. 237-238. 
8  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 20.01.1982 tarihli, 17580 sayılı RG. 
9  2575 sayılı Danıştay Kanunu, 20.01.1982 tarihli, 17580 sayılı RG. 
10  2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 

Görevleri Hakkında Kanun, 20.01.1982 tarihli, 17580 sayılı RG. 
11  Lûtfi Duran, “Vergi Mahkemelerinin Görev Alanı (I)”, İktisat ve Maliye Dergisi, C.XXIX, S. 2, 

1982, 46-51, s. 46 vd. ; K. Burak Öztürk, “İdari Yargılama Hukuku Yönünden Vergi Davası 
Kavramına ilişkin Kısa Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, Cilt II, s. 1112-1123, s. 1112.  

12  Duran, Vergi Mahkemelerinin Görev Alanı (I), s. 47; Ayrıca uyuşmazlık ve bunun dava 
safhasına gelmesi hususunda genel bilgi için bkz. Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet 
Özekes, Medenî Usûl Hukuku, 13. Bası, Ankara, Yetkin Yayınları, 2012, s. 40 vd.  

13  Civan Turmangil, “Vergi Davasının Hukuki Niteliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Yıl 1982-87 C. 39 S. 1-4, s. 125-156, s. 126.  



9 
 

Vergi uyuşmazlıklarının tasnifi yapılacak olursa; verginin esasına ve tutarına 

ilişkin uyuşmazlıklar en başta zikredilebilir. Bu da kendi içinde, vergilendirmede 

yapılan yanlışların düzeltilmesine ilişkin talepler, kanun ve yönetmelik hükümleri ile 

yükümlü lehine sağlanan haklara ilişkin uyuşmazlıklar olarak ikiye ayrılır. Vergi 

cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar, verginin tahsiline ilişkin uyuşmazlıklar, yürütmenin 

durdurulması talebi ve vergiyle ilgili düzenleyici işlemlere ilişkin uyuşmazlıklar 

diğer başlıkları oluşturur14. 

Vergi davalarının hukukî niteliğini ortaya koyarken şüphesiz onun 

kapsamının ne olduğunu belirlemek gerekmektedir. Çünkü, öncelikle vergi 

mahkemelerinin görev alanında olan davaların vergi davası olduğu belirtilmektedir15. 

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 

Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un vergi mahkemelerinin görev alanını 

belirleyen 6’ıncı maddesine göre; genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere 

ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin 

davalar vergi mahkemelerinin görev alanındadır.  

Ayrıca bu belirtilen konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun16’un uygulanmasına ilişkin davalarda da vergi mahkemeleri 

görevlidir. Diğer kanunlarla vergi mahkemelerine verilen işler de vergi 

mahkemelerinin görev alanına dâhildir. Vergi mahkemelerinin görev alanına giren 

davaların vergi davaları olması ölçütüne göre vergi mahkemelerinin görev alanı 

kapsamında kalan davalar vergi davalarıdır. Danıştay Kanunu’nun 24’üncü maddesi 

uyarınca, Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak vergi dava dairelerinin görmesi 

gerekenler de vergi davası sayılmalıdır17. 

Söz konusu düzenlemelerde vergi davasının kapsamı belirlenirken, 

uyuşmazlığın ilişkili olduğu konu öne çıkarılmış fakat bunlarla ilgili hangi işlem ve 

eylemlerden doğan uyuşmazlıkların vergi davası kapsamında olduğu açıkça hükme 

                                                
14  Bu tasnifin incelemesi için bkz. Turmangil, a.g.e. ,  s. 127 vd.  
15  Nihat Edizdoğan, Metin Taş, Ali Çelikkaya, Vergi Ceza Ve Yargılama Hukuku, Bursa, Ekin 

Yayınevi, 2007, s. 275.  
16  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 28.07.1953 tarihli, 8469 sayılı 

RG. 
17  Öztürk, a.g.e. , s. 1114.  
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bağlanmamıştır. Oysa, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun dava türlerini 

düzenleyen 2’inci maddesi ve genel sistematiği açısından, davaların kapsamının, 

konusuna göre değil; bu konuya ilişkin işlem ve eylemlerden hareketle belirlenmesi 

gerektiği belirtilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bireysel vergilendirme işlemleri 

sürecinde bu işlemlerden doğan uyuşmazlıkların vergi davası niteliğinde olduğu 

söylenebilir18. 

Vergi davasının yukarıda idarî davalar için öngörülen uyuşmazlığın niteliğini 

esas alan sübjektif - objektif ayrımında nerede durduğu ayrı ve derin bir tartışma 

konusudur. Vergi davasının tam olarak ne objektif dava ne de sübjektif dava 

olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Vergi davası, iki tarafı karşı karşıya getirmesi 

nedeniyle sübjektif bir görüntü vermekle birlikte uyuşmazlık konusu olan hukuk 

kuralının niteliği gereği objektif kalmaktadır. Vergi yargısında hâkimin önüne 

getirilen soru bir objektif hukuk sorusudur; ancak, her bir yükümlü ile vergi erki 

arasında kurulan özel ilişki ele alınmaktadır. O halde, vergi davasının 

kişiselleştirilmiş bir objektif dava olduğu söylenebilir19. 

Vergi davasının, vergi hâkimine tanınan yetkilerin niteliği bakımından 

tasnifinde de uyuşmazlığın niteliği bakımından yapılan tasnifte olduğu gibi tam bir 

görüş birliği yoktur20. Vergi davasının tam yargı davası olduğunu savunanların 

görüşüne göre vergi hâkimi, uyuşmazlık konusu vergilendirme işlemini iptal etmekle 

yetinmemektedir. Tam yargı davasındaki gibi işin esası hakkında da bir karar 

vermektedir21. Tam yargı davasının konusunu oluşturacak taleplerin yegâne sınırı 

idarî yargıcın veremeyeceği kararlara yönelik taleplerden ibarettir. Bunu dışındaki 

her türlü sınır yargıcın kendi yetkisini sınırlaması olacaktır22. Vergi uyuşmazlığında 

yükümlünün bir borçlu olduğu ve vergi hâkiminin bu borç ilişkisi hakkında karar 

verdiği görülmektedir. Vergi davasının bir iptal davası olduğunu savunanlar ise, 

                                                
18  A.e. , s. 1114.  
19  Turmangil, a.g.e. ,  s. 144, 145; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 265. 
20  Yusuf Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, İstanbul, Alfa Yayınları, 1995, s. 132. 
21  Evvelce tahsil edilmiş bir verginin idarece iade edilmek istenmemesi durumunda açılan davada 

iadeye yani borç ilişkisinin esasına yönelik bir karar verilmektedir. Özhan Uluatam, Yaşar 
Methibay, Vergi Hukuku, 5. Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 2001, s. 244. 

22  Celal Erkut, “ İdari Yargıya Başvuru Haklarının Sınırı ve ‘İdari Dava’ların Kapsamı”, (Çevrimiçi) 
www.danistay.gov.tr, 25 Eylül 2012.  
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vergi hâkiminin, her durumda, vergi kanunlarının belirlediği matrah ve oranlara 

idarenin uyup uymadığının incelenmesi gibi objektif kanıtlar öne sürmektedir23. 

Alan’a göre, vergi davaları iptal davası niteliğindedir. Çünkü vergi davasına 

konu edilen vergilendirme işlemleri de birer idarî işlemdir ve idarî işlemin/tasarrufun 

tüm unsurlarını taşımaktadır. Vergi davalarındaki yargı denetimi de bu unsurların 

hukuka uygun olup olmadığı noktasında cereyan eder. Yine Alan, vergi davasına tam 

yargı davası denmesinin; bireysel işlemlerin iptali halinde bir hakkın geri geldiği 

veya bir zararın giderildiği düşüncesiyle gerçekleştiğini belirtmiştir. Ancak vergi 

davalarının tam yargı davası olduğunu savunanlar davanın esasının incelenmesi ve 

kanunî düzenlemeyi(İYUK m.2/1-a) değil de sadece vergi davası ile elde edilmek 

istenen hakkı dikkate alarak bu görüşe varıyorlarsa, bunu tartışma dışında tutmak 

gerekir. Çünkü görüşlere egemen olan değerlendirme unsurları farklı 

bulunmaktadır24. 

Duran’a göre, esasen idarî dava türleri arasında ne içerik ne de uyuşmazlığı 

çözüme bağlamadaki usûl yönünden doğru ve kesin bir ayırım bulunmadığından; 

vergi uyuşmazlıklarının “iptal davası” mı “tam yargı davası” mı yoksa özgün bir 

dava mı olduğu sorununu tartışmanın kuramsal alanda yeri, pratik bakımdan da bir 

yararı ve sonucu yoktur. Özellikle tam yargı davalarının tazminat davasından ibaret 

kabul edildiği ve rakamla ifade edilen her parasal istemin bu tür davadan 

sayılabildiği bir anlayış ve uygulama ortamında, vergi ihtilaflarının şu ya da bu 

kategoride mütalaa edilmesinin hiçbir hukukî etkisi ve farklı çözümlere götürmesi 

söz konusu olamaz. Duran; Turmangil’i eleştirerek, vergi davalarının hukukî 

niteliğini saptama sorununun “kanunun bu konudaki tereddütleri ve yeterince açık 

olmayışı”ndan değil, vergi ihtilaflarına ilişkin Vergi Usul Kanunu25 sistematiğinin 

idarî yargıya, yazarın ifadesiyle “boca edilmiş olmasından” kaynaklandığını 

belirtmiştir. Duran, Turmangil’in yaptığı “vergi yargısının objektiflik ve yasallık 

ögeleri nedeniyle iptal davasının unsurlarını, hâkimin yetkilerinin genişliği nedeniyle 

                                                
23   Turmangil, a.g.e. ,  s. 152; Yusuf Karakoç, Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının 

Çözüm Yolları(Vergi Yargılaması Hukuku), Ankara, Yetkin Yayınları, 2013, s. 156. 
24   Alan, a.g.e. , s. 83 dn.1. 
25  213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 10.01.1961, 11.01.1961 ve 12.01.1961 tarihli 10703, 10704 ve 

10705 sayılı RG. 
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de tam yargı davasının unsurlarını birlikte barındıran bir ‘karmaşık’ yargı türü 

olduğu” şeklindeki tanımı, bu karışıklığın betimlemesinden başka bir şey olmadığı 

sebebiyle eleştirmiştir26. 

Vergi uyuşmazlıklarının iptal ve tam yargı davalarına benzer yönü 

bulunmakla birlikte, kendine özgü ilkeleri ve bu dava türlerine benzemeyen 

taraflarının da olduğu unutulmamalıdır. Vergi davasının kural olarak iptal davası 

niteliği taşıdığı ve duruma göre tam yargı davası şekline de bürünebileceği görüşü 

benimsenmelidir27. Vergi uyuşmazlıklarında mahkeme, idarî işlemi iptal etmekle 

yetinmeyip, uyuşmazlığı da çözüme kavuşturmaktadır. Vergi mahkemesinin bu tür 

bir kararının ise idarî işlem niteliğinde bir karar verme yasağına aykırı olmadığı 

kabul edilmektedir28.     

3. Vergi Yargılaması Hukukuna Hâkim Olan İlkeler  

a. Hukuk Devleti İlkesi 

Hukuk devleti kavramına, hukukî metinlerde ilk kez 1949 Alman Federal 

Anayasası’nda yer verilmiştir. Bununda ötesinde Alman Federal Anayasa 

Mahkemesi, hukuk devleti ilkesini 1953 tarihli bir kararında “anayasanın yol 

gösterici fikirlerinden biri”, 1970’teki bir kararında ise, “ilke” olarak kabul etmiştir29. 

Hukuk devleti30, kanun devleti demek değildir. Hukuk kavramı nasıl kanun 

kavramını aşarsa hukuk devleti kavramı da kanun devleti kavramını aşar. Hukukun 

                                                
26  Lûtfi Duran, “İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararlarıyla Vergi Davalarının Çözümü (II)”, Amme 

İdaresi Dergisi, C. 21, S. 1, 1988, s. 63-77, s. 71-72. 
27  Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 21. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 

2012, s. 190; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku(1995), s. 132. 
28  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 157; Dan.VDDGK, E. 1986/16, K. 1986/18, T. 

14.11.1986 a.e. , s. 157, dn. 31; M. Kamil Mutluer, Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler, 3. 
Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2011, s. 280. 

29  Jacques Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Ertuğrul Cenk Gürcan, Ankara, İmaj Yayıncılık, 2010, s. 
67  

30  Hukuk devleti ilkesi Alman hukuku kökenli bir deyimdir. Bu dilde “Rechtsstaat” olarak ifade 
edilmiştir. Fransızcada da aynı anlama gelen “Etat de Droit” şeklinde kullanılır. Anglo - Sakson 
hukukunda ise, hukuk devleti ile hemen hemen aynı unsurları içeren ve ifade eden “Rule of Law” 
yani hukukun önceliği, üstünlüğü şekliyle ifade edilir. Hukuk devleti kavramı “Polis Devleti” 
kavramının karşıtı olarak doğmuştur. Polis devleti kavramı genelde hukukla bağlı olmayan devleti 
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üstünlüğü kavramı, dayandığı değerler bakımından kanunun koruyuculuğundan daha 

üstündür. Hukuk devleti kavramından hukukî güven ortamı, devletin hukuka uyması, 

bunun içinde karar ve işlemlerinin yargı denetimine tâbi olması anlaşılır31. 

Hukuk devletinin yapıcı unsurlarını saymak gerekirse bunlar; devletin hukuka 

ve demokratik bir anayasaya uygunluğunu sağlayan ilke ve kurallar, bu uygunluğu 

pekiştirecek yargı denetimi, bu mekanizmanın etkin işleyişi için gerekli olan yargı 

bağımsızlığı, âdil yargılanma ilkesinin gerektirdiği güvencelerdir. Hukuk devleti 

ilkesi, Türk hukukunda ise, 1961 Anayasası döneminden beri önem verilen ve sıkça 

başvurulan, zikredilen bir ilke, bir ölçü norm olmuştur32.    

 1982 Anayasası’nın 2’inci maddesinde doğrudan, diğer bazı maddelerde ise 

dolaylı yoldan kendine yer bulan hukuk devleti ilkesinin, yargılama bağlamında 

çalışmayı ilgilendiren kısımları; yargı denetimi, yargı bağımsızlığı, yargılama 

ilkelerine ilişkin kısımlarıdır. Yargı denetiminden kasıt, hukuk devleti düzeninde 

devletin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tâbi olmasıdır. Nitekim bu 

husus Anayasa’nın 125’inci maddesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 

yargı yolu açıktır.” şekliyle net biçimde ortaya konmuştur33.  

Yargı bağımsızlığından kasıt yargının bağımsız mahkemelerce kullanılması 

ve hakîmlerin yargı yetkisini kullanırken bağımsız olmalarıdır. Son olarak yargılama 

ilkeleri ile kastedilen ise, âdil yargılanma, kanunî hâkim güvencesi, cezaların 

kanunîliği gibi ilkelerdir34.   

b. Vergilerin Kanunîliği İlkesi 

 Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak 

vergi alma konusunda sahip olduğu hukukî ve fiili gücüdür35. Vergilendirme 

                                                                                                                                     
ifade etmektedir. , Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Hukuku, 12. Bası, İstanbul, 
Beta Yayınları, 2012, s. 104.  

31  Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2009, s. 122; 
İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, 8. Baskı, İstanbul, Legal Yayınları, 2012, s. 23; 
Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e. , s. 105.  

32  Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e. , s. 105; Kaboğlu, a.g.e. , s. 22; Özbudun, a.g.e. , s. 125.  
33  Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e. , s. 104; Kaboğlu, a.g.e. , s. 22; Özbudun, a.g.e. , s. 123.  
34  Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e. , s. 109, 110; Kaboğlu, a.g.e. , s. 24; Özbudun, a.g.e. , s. 127.  
35  Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982, s. 3.  
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yetkisine sahip olan devletin bunu ne şekilde kullanacağı hep tartışılagelen bir mevzu 

olmuştur ve tarihsel süreçte yazılı metinlerde de buna ilişkin ilke ve kurallar 

getirildiği görülmektedir. Nitekim buna örnek olarak 1789 İnsan Hakları 

Bildirgesi’nde çağdaş anayasalara damgasını vuran “temsilsiz vergi olmaz” ve 

verginin eşit olması ilkeleri yer almıştır36. 

 Anayasa’nın 73’üncü maddesinde; “Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” şeklinde bu ilke açıkça 

düzenlenmektedir. Buna göre vergiler kanun ile konulacaktır. Anayasa 

Mahkemesi’ne göre, vergi konulmasını, keyfilikten çıkarıp halkın temsilcilerinin 

kararı ile olmasına imkân tanıyan bu ilke, insanlığın özgürlük mücadelesinin bir 

parçasıdır37. Verginin kanun ile konulması, özgürlük bildirgelerindeki; özgürlük, 

güvenlik gibi kavramlar ile birlikte değerlendirilmektedir38.  

 Vergilerin kanunîliği ilkesi ile hukuk devleti ilkesi birbiriyle ilişki 

içerisindedir. Esasında vergilerin kanun ile konması ve bunun bir sonucu olarak idarî 

işlemlerle vergi ve benzeri mali yükümlülük konulamaması hukuk devleti olmanın 

da bir gereğidir39. Vergilerin kanunîliği ilkesi, hukukî güvenliği sağlama amacına 

matuftur ve vergiyi doğuran olayın vukuu döneminde yürürlükte olmayan bir kanuna 

dayanılarak vergi yükünün artırılmasına imkân vermez40.  Bu ilke bir yandan genel 

objektif düzenleyici işlemler konulmasını, öte yandan bireysel/sübjektif nitelikteki 

                                                
36  Selim Kaneti, Vergi Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:698, 

Özdem Kardeşler Matbaası, 1987, s. 34; Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, 3. Baskı, 
İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2011, s. 14 vd. ; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 14;  Yusuf 
Karakoç, Genel Vergi Hukuku, 6. Bası, Ankara, Yetkin Yayınları, 2012, s. 95-97;  Nihal Saban, 
Vergi Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2009, a.g.e. , s. 47-51; Uluatam, Methibay, 
a.g.e. , s. 36; Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, 19. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2012, s. 11; 
Mutluer, Vergi Hukuku, s. 44; Şükrü Kızılot, Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 
5. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 2013, s. 15; Erdoğan Öner, Vergi Hukuku ve Türk Vergi 
Sistemi, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013, s. 43. 

37  Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2006/95, K. 2009/144, T.15.10.2009, 27456 sayılı ve 08.01.2010 
tarihli RG.   

38   Saban, a.g.e. , s. 48. 
39   Güneş, a.g.e. , s. 124-126. 
40  Dan.İBK, E. 1988/5, K. 1989/3, T.03.07.1989 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 

www.kazanci.com, 25 Eylül 2012.  
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vergi tarh ve tahsil işlemlerinin vergi kanunlarına uygun ve doğru yapılmasını 

içerir41.  

 Vergilerin kanuniliği ilkesi, keyfi ve sınırsız ölçülere dayalı bir uygulamanın 

önlenmesini amaçlamaktadır42. Ayrıca bu ilkenin anlamını tamamlayan bazı alt 

boyutlarının olduğu belirtilmektedir. Bahsedilen alt boyutlar, birey bakımından, 

bireyin korunması için vergi kanununun liberal ve demokratik bir parlamentonun 

ürünü olması gerekliliği (temsilsiz vergi olmaz ilkesi) ile kanunun, vergi ile ilgili tüm 

özellikleri yani verginin ana özelliklerini içeren tam bir vergi kanunu olması 

gerekliliğidir43 (verginin belirgin olması). Vergilerin kanuniliği ilkesinin devlet 

bakımından alt boyutları ise, kanunlarla konulan vergilerin alınması zorunluluğu ile 

bunu destekleyen vergiyi cebri icra yoluyla alabilme yetkisiyle donatılmış 

olmasıdır44. 

c. Re’sen Araştırma İlkesi 

 Ceza yargılamasında olduğu gibi vergi yargılamasında da kamusal yarar ön 

plândadır ve baskındır. Mahkeme, hukuka ve gerçeğe uygun bir vergilendirmenin 

gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, karar verilmesi için gerekli olan olayları 

ve bunlara ilişkin delilleri toplamak durumundadır. Bu ise, vergi yargılamasında 

re’sen araştırma ilkesinin gereğidir. Re’sen araştırma ilkesi, mahkemenin, taraflardan 

bağımsız olarak davanın maddî temelini aydınlatmak ve bunun için gerekli olan 

bütün olayları ve isbat araçlarını yargılamaya getirmesini ve incelemesini ifade 

eder45.  

                                                
41  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 40; Güneş, a.g.e. , s. 145-146. 
42   Güneş, a.g.e. , s. 14. 
43   A.e. , s. 15-20. 
44   A.e. , s. 21-22. 
45  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 345; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 207-208; Uluatam, 

Methibay, a.g.e. , s. 247; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 232; S. Ateş Oktar, Vergi 
Hukuku, 9. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2013, s. 408; Yusuf Karakoç, Türk Vergi 
Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, 2. Bası, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:77, 1997, s. 56; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 278; 
Özgür Biyan, Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s. 57; 
Mehmet Yüce, Türk Vergi Yargısı, 2. Baskı, Bursa, Ekin Yayınevi, 2012, s. 54. 
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 Bu ilkenin pozitif hukuktaki düzenlemesi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

20’inci maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, vergi mahkemeleri, bakmakta 

oldukları davalara ait her türlü incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Belirledikleri 

sürelerde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini 

taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların ilgililerce 

zamanında yerine getirilmesi mecburîdir. 

 Re’sen araştırma ilkesi gereği davayı incelediği sırada, vergi hâkimi taraflarca 

ileri sürülen hukukî nitelendirme ile bağlı değildir. Bu ilke hâkime dava konusu 

işlemin gerekçesini isteme yetkisini de tanır. Vergi yargılaması hukukunda 

benimsenen yemin hariç delil serbestisi ilkesini de re’sen araştırma ilkesi bağlamında 

değerlendirmek gerekir. Re’sen araştırma ilkesi, hâkim için hem bir hakkı hem de bir 

yükümlülüğü ifade eder. Hâkim, taraflarca öne sürülen olay ve delillerle bağlı 

olmadığı gibi46, bunları dikkate alıp araştırmasını bunların ötesine de taşıyabilir47.  

Re’sen araştırma ilkesinin vergi yargılamasında geçerli olması, vergi 

yargılamasının, idarenin hukuka bağlılığının denetimi ve dolayısıyla kamu düzeni ile 

ilgili olduğundan ileri gelmektedir. Çünkü, idarenin eylem ve işlemlerinin denetimi 

hususu, tarafların kişisel menfaatlerini aşan bir durumdur. Dolayısıyla burada 

hâkimin tarafların olay ve delilleriyle bağlı olmaması doğaldır ve gereklidir48. 

Ayrıca, Danıştay kararlarında da bu ilkeye değinilmek suretiyle hüküm tesis edildiği 

görülmektedir49. 

                                                
46  Dan. VDDK, E. 2010/595, K. 2012/194, 16.05.2012 “Adli yargıda yaptırılan delil tespiti sonucu 

düzenlenen bilirkişi raporunun içeriği, vergi mahkemesinde görülen davanın çözümü için yeterli 
bulunmadığından, salt bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmasının hukuka uygun düşmediği, resen 
araştırma ilkesi uyarınca geminin satış tarihindeki emsal bedelinin saptanması gerektiği 
hakkında.”, Danıştay Dergisi, Y. 2012, S. 131, s. 441-446.  . 

47  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 236-240; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 345; Öncel, 
Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 207; Karakoç, Delil Sistemi, s. 56; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 247; 
Mutluer, Vergi Hukuku, s. 278; Oktar, Vergi Hukuku, s. 408; Biyan, a.g.e. , s. 62-65; Süheyla 
Şenlen Sunay, İdari Yargılama Usulüne Hâkim Olan İlkeler Karşısında İsbat ve Delil 
Hususları, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları No: 154, 1997, s. 12; Yüce, a.g.e. , s. 54-55. 

48  Karakoç, Delil Sistemi, s. 56; Sunay, a.g.e. , s. 11. 
49  Dan.VDDGK, E. 1995/209, K. 1997/124, T. 21.02.1997: “Türk milleti adına hüküm veren 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği 
görüşüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 20 nci maddesinin 1 inci bendinde, 
Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinin, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri 
kendiliklerinden yapacakları hükme bağlanmakla idarî yargılama hukukunda re`sen araştırma 
ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke uyarınca idarî yargı yerleri, uyuşmazlık konusu olayın hukukî 
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d. Yazılılık İlkesi 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 1’inci maddesinin 2’inci fıkrasında 

açıkça vergi yargılamasında yazılı yargılama usûlünün benimsendiği görülmektedir. 

Bu maddeye göre Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usûlü 

uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. Görüldüğü üzere bu ilkenin kaynağı 

bizzat kanunun kendisidir. 

 Yazılılık ilkesi uyarınca taraflar iddia ve savunmalarını yazılı şekilde 

bildirirler. İncelemelerde dosya ve yazılı belgeler üzerinden yapılır. Yazılılık ilkesi 

esas olmakla birlikte İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17’inci maddesine göre, 

‘duruşmaya’ dolayısıyla sözlü yargılama da istisnai olarak söz konusu olabilecektir. 

Duruşma talep etmek için tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler 

ve bunların zam ve cezalarının toplamının (2012 itibarıyla) yirmibeşbin lirayı aşması 

gerekmektedir. Görüldüğü üzere duruşma talebi yani sözlü yargılama için bir 

sınırlama getirilmiştir. 

Çalışmanın konusu olan ilk inceleme safhasında da yazılılık ilkesinin geçerli 

olduğunu belirtmek gerekir. Dilekçe üzerinde ilk inceleme ve ilk inceleme üzerine 

verilecek kararlar safhasında, dilekçe ve evraklar üzerinden ilk inceleme faaliyeti 

                                                                                                                                     
nitelendirmesini yapmak, olaya uygulanması gereken hukuk kurallarını belirlemek ve sonuçta 
hukukî çözüme varmak yönlerinden tam bir yetkiye sahip oldukları gibi maddî olayı belirleme 
yönünden de her türlü inceleme ve araştırmayı kendiliklerinden yaparak iddia ve savunmalarda 
ortaya konan maddî durumun gerçeğe uygun olup olmadığını serbestçe araştırabilir, tarafların hiç 
değinmedikleri olayları ve maddî unsurları araştırıp, maddî olayın çözümü için gerektiğinde 
bilirkişi incelemesi de yaptırabilirler. Bu tür inceleme ve araştırmaların re`sen inceleme yetkisinin 
gereği olarak yapılması, idarî yargı yetkisinin kullanımına 2577 sayılı Yasanın 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasıyla getirilen sınırlamaya aykırı değildir. Taraflar arasında uyuşmazlık doğuran 
tarhiyat, yükümlünün defter ve belgelerinde gösterdiği dokuma tezgahı fiyatlarının, ticaret ve 
sanayi odasınca bildirilen fiyattan düşük gösterilmesi nedeniyle uygulandığından, yükümlünün 
ticaret ve sanayi odasınca fiyatları bildirilen tezgahların, imal ve satışı yapılan tezgahlara teknik, 
fonksiyonel ve ekonomik açıdan benzemediği için tarhiyata bu fiyatların esas alınamayacağına 
ilişkin iddialarının doğruluk derecesi yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın sonuca 
ulaşılması ve bu tür incelemenin yargı yerinin idarenin yerine geçmesine yol açacağı görüşüyle 
verilen direnme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.”; Dan.4.D. , E. 2006/397, K. 
2006/1881, T. 10.10.2006, “İdari Yargılama Usûlü Kanunun 20. maddesinde … vergi 
mahkemelerinin bakmakla yükümlü oldukları davalara ait her türlü incelemenin yapılması 
öngörülmüştür. Buna göre, bakılan davalarla ilgili dosyada mevcut bilgi ve belgelerin gerçeğe 
ulaşılmasında yeterli görülmemesi halinde mahkemelerce madde hükmünde öngörülen her türlü 
incelemenin yapılması yasal zorunluluktur.” Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi)  
www.kazanci.com, 25 Eylül 2012. 
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yapılmakta ve bunun sonucunda davanın gidişatını belirleyecek olan karar 

verilmektedir. 

Yazılılık ilkesinden beklenen, özellikle tebligat ve cevap verme sürelerinin de 

düzenlenmesi sonucunda davayı hızlandırmak, uyuşmazlığın makûl ve hatta en kısa 

sürede yargı kararıyla çözümlenmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bu ilkenin çabukluk 

ilkesi ile de ilişkisi bulunmaktadır. Zira duruşmalı incelemenin, tarafları tatmin etme, 

yani bir çeşit doyum duygusu yaratmanın ötesinde, yargılama faaliyetinin daha 

doğruyu ve âdili bulması açısından çok büyük bir önemi olduğu söylenemez. 

Bununla birlikte tarafların davalarını en iyi biçimde anlattıkları yolunda psikolojik 

olarak rahatlamaları ile dilekçelerde bazen iyi anlatılamayan ya da anlaşılamayan 

maddî uyuşmazlığın duruşmada açıkça ortaya konularak çözümünde duruşmalı 

incelemenin faydasını da kabul etmek gerekir50.  

e. Usûl Ekonomisi İlkesi 

 Usûl ekonomisi ilkesi, Anayasa’nın 141’inci maddesinde kendisine yer bulan 

genel olarak yargılama hukukunda geçerli olan bir ilkedir. Anayasa’nın 141’inci 

maddesinin son fıkrasında “Davaların az giderle ve mümkün olan süratle 

sonuçlandırılması, yargının görevidir.” demekle yargı organlarına bir ödev 

yüklenmektedir. 

 Bu ilkenin anlamı basitçe; kanunlarda öngörülen düzenleme çerçevesinde 

yargılamanın kolaylaştırılmasını, yargılama faaliyeti için öngörülen olağan zamanın 

aşılmamasını ve gereksiz gider yapılmamasını amaçlar. Bu hususlar hâkime bir görev 

olarak yüklenmektedir. Bu bağlamda basitlik, ucuzluk ve hızlılık; usûl ekonomisini 

oluşturan ögeler olarak ortaya çıkmaktadır51. 

 Vergi yargılamasında olduğu gibi medenî yargılama alanında da geçerli olan 

bu ilke aslında âdil yargılanma hakkının bir parçasıdır. Zira, Avrupa İnsan Hakları 

                                                
50  Karakoç, Delil Sistemi, s. 77; Turgut Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5. 

Bası, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s. 54; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 231; 
Mutluer, Vergi Hukuku, s. 278; Oktar, Vergi Hukuku, s. 409; Yüce, a.g.e. , s. 54. 

51  Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 333; Abdurrahim Karslı, Medeni Muhakeme Hukuku, 3. 
Baskı, İstanbul, Alternatif Yayıncılık, 2012, s. 337; Ejder Yılmaz, “Usul Ekonomisi - Judicial 
Economy” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, C. 57, S. 1, s. 243-274, s. 243. 
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Sözleşmesi’nin âdil yargılanma hakkı başlıklı 6’ıncı maddesinde de makûl sürede 

yargılanma hakkından bahsedilmektedir. Dolayısıyla usûl ekonomisi, âdil yargılanma 

hakkının bir gereğidir. Yürürlükten kaldırılan Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu52’nun 77’inci ve onun yerine kabul edilen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun53 30’uncu maddesinde bu ilke açıkça düzenlenmektedir54. 

 Usûl ekonomisinin ögelerinden basitlik; ilk olarak kanunların öngördüğü usûl 

kurallarının ve yargı düzeninin barındırdığı basitliği ortadan kaldırmamayı, mevcut 

düzeni zorlaştırmamayı ifade eder. İkinci olarak ise, hâkim yoruma müsait 

durumlarda usûl ekonomisi ilkesini göz önünde bulundurmayı ve işleri 

basitleştirmeyi ve kolaylaştırmayı ifade eder55.   

 Ülkemizde yargılamanın yavaşlığından sürekli şikâyet edilmekte ve buna 

yönelik çözüm üretmek için çaba harcanmaktadır. Bu bağlamda, davalar mümkün 

olduğunca hızlı ve zamanında görülmelidir; fakat, aynı zamanda da adaletin gerçeğe 

uygun şekilde sağlanması amacı hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Adaletin şekil 

hukukuna tercih edilmesi üstün görülmemelidir. Bahsedilen davaların mümkün 

olduğunca hızlı ve zamanında görülmesi ise, usûl ekonomisinin ikinci ögesi olan 

hızlılık ögesini oluşturmaktadır56. 

 Usûl ekonomisinin üçüncü ve son ögesi ise, ucuzluk; yani, yargılama 

sırasında gereksiz masrafa yol açmama zorunluluğudur. Yargılama aşamasında 

ödenen harç ve giderler hak arama özgürlüğü ile doğrudan ilgilidir. Usûl ekonomisi 

ilkesi gereğince hâkim gereksiz gider yapılmasına sebebiyet vererek yargılamayı 

pahalılaştırmamalıdır. Son olarak bu ilkenin hâkime bir ödev yüklediği kadar 

tarafların da gereksiz işlem ve taleplerde bulunmayarak usûl ekonomisini 

gözetmeleri önem arz etmektedir57.    

                                                
52  02.07.1927, 03.07.1927 ve 04.07.1927 tarihli 622, 623, 624 sayılı RG. 
53   6100 sayılı Kanun, 04.02.2011 tarihli, 27836 sayılı RG. 
54   Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 334; Karslı, a.g.e. , s. 337-338. 
55   Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 334; Yılmaz, Usul Ekonomisi, s. 252. 
56   Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 334; Yılmaz, Usul Ekonomisi, s. 257. 
57   Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 335; Yılmaz, Usul Ekonomisi, s. 265. 
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 f. Ekonomik Yaklaşım İlkesi 

 Vergi hukukuna özgü bir kavram olan ekonomik yaklaşım ilkesi; vergiyi 

doğuran olayların belirlenmesinde ve vergi kanunu hükümlerinin yorumlanmasında 

hukukî biçimlerin ötesine geçilerek gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas 

alınması anlamını taşır. İktisadî boyut irdelenmek suretiyle yorum yapılmaktadır58. 

 Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinin b fıkrasında yer alan, 

“vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyeti esastır.” hükmü bir ispat kuralı olmaktan çok ekonomik yaklaşıma ilişkin 

bir kuraldır. Bu hükme göre vergiyi doğuran işlem, olay ve hukukî durumların 

sadece dış görünüşleri, hukukî biçim ve isimleri değil, aynı zamanda bunların 

ekonomik anlam ve içerikleri de göz önünde bulundurulacaktır59. 

 Ekonomik yaklaşım ilkesinin vergi hukukundaki asıl işlevi, mali güce göre 

vergilendirme ilkesinin özel hukuk işlemleriyle işlemez hale getirilmesini önlemek 

ve aynı iktisadî güce sahip olanları aynı biçimde vergilendirerek vergilemede eşitliği 

sağlamaktır. Bu ilke, öz olarak vergi hukukunun kendi kurum ve ilkelerini koruma 

refleksidir60. 

 Vergi Usul Kanunu’nun zikredilen 3’üncü maddesinin son hali 30.12.1980 

tarihli 2365 sayılı Kanun’un 1’inci maddesiyle yapılan değişiklikle kabul edilen 

şekildedir. Bu değişiklikten önce ekonomik yaklaşım ilkesinin uygulanıp 

uygulanmadığı konusunda tartışmalar söz konusu olabilmekteydi. Fakat Türk vergi 

hukukunda vergi kanunlarının uygulanması sürecinde ekonomik yaklaşımın, hem 

Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinde yapılan değişiklikten önce hem de bu 

değişiklikten sonra uygulama alanı bulan bir yöntem olduğunu söylemek 

                                                
58  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 24; Selim Kaneti, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım 

İlkesi”, Makaleler, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2011, s. 229-246, s. 230; Kaneti, Vergi 
Hukuku, s. 42-43; Saban, a.g.e. , s. 59; Oktar, Vergi Hukuku, s. 57; Biyan, a.g.e. , s. 66; Kızılot, 
Taş, a.g.e. , s. 27-28; Öner, a.g.e. , s. 56; Yüce, a.g.e. , s. 56. 

59  Kaneti, Vergi Hukuku, s. 43; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 25; Kaneti, “Ekonomik 
Yaklaşım”, s. 230; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 242; Saban, a.g.e. , s. 59; Mutluer, 
Vergi Hukuku, s. 44-45; Oktar, Vergi Hukuku, s. 57; Biyan, a.g.e. , s. 67; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 
28; Öner, a.g.e. , s. 56. 

60  Mustafa Akkaya, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, s. 
34-35. 
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mümkündür. Nitekim Danıştay kararlarında bu ilkenin uygulandığını 

görülmektedir61. 

 Ekonomik yaklaşım bir üst kavram olarak altında ekonomik yorum ve 

ekonomik nitelendirme/irdelemeyi barındırır. Ekonomik nitelendirme/irdeleme, 

vergiyi doğuran olayın ekonomik niteliği ve işlerliğine göre belirlenmesi ve 

değerlendirilmesini; ekonomik yorum ise, vergiyi doğuran olaya uygulanacak hukuk 

kuralının ekonomik gerçekler göz önüne alınarak belirlenmesini ve 

anlamlandırılmasını ifade etmektedir. Ekonomik nitelendirme vergiyi doğuran olayın 

niteliğinin ortaya konulması aşamasında; ekonomik yorum ise, ekonomik 

irdelemenin son karar aşamasında yapılmaktadır62. 

Vergi yükümlüleri/vergi sorumluları peçeleme sözleşmeleri63 ile özel 

hukukun düzenleme biçimlerine olağan kullanımları dışında başvurarak vergi 

kaçırmayı veya vergiden kaçınmayı amaç edinebilirler. Bu gibi ihtimaller göz önüne 

alındığında bu ilkenin varlığının söz konusu durumları bertaraf ederek vergide 

eşitliğe ve herkesin mali gücü oranında kamu giderlerine katılmaları gereğine hizmet 

ettiği düşünülmektedir.  

g. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 

 Delillerin serbestçe takdir edilmesi, genel olarak yargılama hukukuna ilişkin 

bir kavram ve ilkedir. Kısaca, hâkimin delilleri değerlendirirken, önceden ortaya 

konulmuş kayıtlara bağlı olmaksızın, serbestçe bu delilleri değerlendirebilmesi 

demektir. Tarafların yargılamada öne sürdükleri vak’aları doğru ve eksiksiz tespit ve 

tahlil zorunludur, bunun için ise serbestçe değerlendirmeye ihtiyaç vardır64.  

                                                
61   A.e. , s. 41 ve dn. 64-65. 
62  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 25; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 173; Karakoç, Vergi 

Yargılaması Hukuku, s. 242; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 45; Oktar, Vergi Hukuku, s. 57-58; 
Biyan, a.g.e. , s. 68-69. 

63  Kaneti, Vergi Hukuku, s. 14; Kaneti, Ekonomik Yaklaşım, s. 233; Öncel, Kumrulu, Çağan, 
a.g.e. , s. 26; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 175; Kırbaş, a.g.e. , s. 58; Saban, a.g.e. , s. 72; 
Mutluer, Vergi Hukuku, s. 45-46; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 28; Oktar, Vergi Hukuku, s. 58; Mine 
Toktaş, Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları Peçeleme ve Muvazaalı 
İşlemler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 79. 

64   Karakoç, Delil Sistemi, s. 84; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 240. 
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 Vergi yargılaması usûlünde re’sen araştırma ilkesi ve takdiri delil sistemi 

geçerlidir. Bunların bir sonucu olarakta delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi 

gündeme gelmektedir. Başka bir deyişle, delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi 

re’sen araştırma ilkesinin bir sonucu ve tamamlayıcısıdır. Mahkeme, tarafların ortaya 

koyduğu olaylar hakkında davanın genel sonucundan elde ettiği kanaate göre 

serbestçe karar verecektir. Aynı zamanda hâkim, delillerin değerlendirilmesi 

sırasında mantık kuralları, genel hayat tecrübesi ve özel uzmanlık bilgilerinden de 

yararlanacaktır65. 

 Burada değinilmesi gereken bir başka husus ise delil serbestisi ilkesi ile 

delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesinin birbirinden farklı olduğudur. Zira delil 

serbestisi ilkesi bir uyuşmazlığın çözümünde her şeyin delil olarak kullanılmasını 

ifade ederken, delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi ise yukarıda bahsedildiği 

üzere hâkimin delilleri değerlendirirken önceden konulmuş kurallarla bağlı 

olmamasını ifade eder66. 

  

                                                
65   Karakoç, Delil Sistemi, s. 84-85; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 241. 
66  Karakoç, Delil Sistemi, s. 85; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 241; Sunay, a.g.e. , s. 57; 

Vergi hukukunda delil serbestisi ilkesinin istisnaları hakkında kısa bilgi için bkz. Kaneti, 
Ekonomik Yaklaşım, s. 244. 
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C. İLK İNCELEME KURUMU ve BENZER KURUMLARLA 

KIYASLANMASI 

1. Genel Açıklama 

 Vergi yargılamasında dilekçeler üzerinde ilk inceleme safhasını inceleyen bu 

çalışmada şüphesiz ki ilk inceleme kavramının bizatihi kendisinin ne olduğunu 

ortaya koymak gerekmektedir. İlk inceleme kavramının kendisini,  bu kurumun 

önceki kanunlar zamanında olup olmadığı ve varsa ne şekilde gerçekleştirildiği ve 

mevcut durumda nasıl bir usûl izlenerek yapıldığı konuları açıklanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca vergi mahkemelerinin kurulmasından önce vergi hukuku ile ilgili konularda 

yargılama makamı vazifesini gören itiraz ve temyiz komisyonlarının yargılama 

usûlünde ilk incelemeye benzer bir safhanın olup olmadığı incelenmektedir. Mevcut 

durum ile komisyonlardaki benzer kurum kıyas edilmektedir. 

 Hukukun içindeki alanların birbirlerinden kesin olarak, net çizgilerle 

ayırmanın pek mümkün olmadığı bilinmektedir. Bunun bir sonucu olarak vergi 

yargılaması alanının yanı sıra diğer yargılama düzenleri de incelenmiş ve bu 

yargılama düzenlerinin ilk incelemeye benzeyen kurumları olup olmadığı ortaya 

konulmaya çalışılmaktadır. Burada da kıyas yöntemi izlenmiş ve vergi 

yargılamasında ilk inceleme yöntemi ile diğer yargılama düzenlerinde yer alan ön 

inceleme, kabul edilebilirlik inceleme ve ara muhakeme gibi kurumlarla 

kıyaslanmaktadır. Bu yöntemin ilk inceleme kurumunu anlamakta ve kavramakta 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

2. İlk İnceleme Kurumu 

a. Genel Olarak 

İlk inceleme yöntemi hukukumuza, 1931 yılında çıkarılan 1859 sayılı 

Kanun67 ile girmiş, 1938 yılında kaldırılmış ancak 1959 yılında tekrar getirilmiştir. 

                                                
67  1859 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Tayyına ve Kanuna İlave 

Edilecek Bazı Maddelere Dair Kanun, 21.07.1931 tarihli, 1862 sayılı RG. 
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İdari Yargılama Usulü Kanunu ile de bu korunmuştur. İlk inceleme yöntemi, 

davaların ön koşullar yönünden sürünceme de kalmaması maksadıyla düzenlenmiştir. 

Basit ve hızlı işleyen bir mekanizma olarak düşünülmüştür68. 

İdarî yargı/vergi yargısında mahkemenin önüne gelen bir uyuşmazlık iki 

aşamada incelenmektedir. Öncelikle dava edilen uyuşmazlığın esasına girilebilmesi 

için gerekli şartların olup olmadığı incelenir. Davanın esasına girmeden evvel 

yapılan söz konusu inceleme faaliyeti, davanın idarî yargı yerinde görülüp 

görülemeyeceğinin belirlenmesine yöneliktir. İşte davanın ön kabul şartlarına sahip 

olup olmadığını anlamak için yapılan bu araştırmaya “ilk inceleme” denmektedir69.  

İlk inceleme, idarî yargıda dolayısıyla vergi yargısında uygulanan bir 

kurumdur ve bu alanın özelliklerinden birisidir. Bu kurum, kayda alınan dava 

dilekçelerinin sonraki işlemlere geçilmeden belli yönlerden kanuna uygunlukları 

hususunda incelemeye tâbi tutulması işlevini görür. Böylece yargılama sürecinin 

sağlıklı ilerlemesi bakımından muhtemel eksikliklere karşı bir filtre görevi 

görmektedir70. 

Vergi yargısı açısından, dava dilekçelerinin mahkemenin görev ve yetkisi, 

davacının davada taraf olma niteliği, dava dilekçesinin kanunda yazılı şekil ve 

şartlara uygunluğu, dava açma süresine uyulup uyulmadığı gibi usûlî hususlara 

ilişkin olan ilk inceleme konularından birinde ya da bir kaçında kanuna aykırılık 

varsa daha sonraki yargılama işlemlerini engeller71. 

İlk inceleme safhasının şeklî bir gözden geçirme gibi görünmesine karşılık, 

ilk inceleme konularının işin esasına girilmeden tespit edilemeyeceği dolayısıyla ilk 

incelemenin bir ön yargılama faaliyeti olduğu da öne sürülmektedir72. Bir diğer 

görüşe göre ise ilk inceleme, açılan idarî davada, uyuşmazlığın esasını incelemeye 

geçmeden dava dilekçesi üzerinde belirli konularda yapılan bir “ön inceleme” olup, 

                                                
68  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 477; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 1007; Celal 

Karavelioğlu, Erdem Cemil Karavelioğlu, Açıklama ve Son İçtihatlarla İdari Yargılama Usulü 
Kanunu, 7. Baskı, Ankara, Karavelioğlu Hukuk Yayınevi, 2009, s. 519. 

69   Alan, a.g.e. , s. 63. 
70  Saban, a.g.e. , s. 521. 
71  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 523; Alan, a.g.e. , s. 63. 
72  Erkut, Soybay, a.g.e. , s. 309; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 213 
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bu yöntemle ön şartlar itibarıyla esasına bakılamayacak davaların bekletilmeksizin 

sonuçlandırılması amaçlanmaktadır73. 

Bu iki görüşün hangisinin isabetli olduğu tartışması bir yana, ilk inceleme 

konularından bazılarının tespiti için usûlî incelemeden daha öteye gidilmesi 

gerekmektedir. Ehliyet, kesin ve yürütülmesi gereken işlem ve husumet konuları 

açısından usûl incelemesinin ötesine geçmek gerekmektedir.  

Duran’a göre ilk inceleme usûlü basit ve süratli görünmekle birlikte, örneğin 

ehliyet gibi önemli bir hususun ilk inceleme aşamasında ve bu konuda bir karar 

verilmesi, yargılamanın özüne ve genel kurallarına aykırı, yüzeysel ve teminatsız bir 

incelemeden ibarettir. Yazar, bu bakımdan ilk inceleme usûlünün pratik bir faydası 

olmadığını ve sadece dilekçelerdeki maddî eksikliklerin ve hataların incelenmesi gibi 

bir yöntemin uygun olacağını belirtmiştir74.  

Gözübüyük ise, basit ve hızlı bir mekanizma olarak düşünülen ilk 

incelemenin dava dilekçesinde rastlanan eksikliklerin zaman kaybına neden olmadan 

tamamlanmasını sağlaması bakımından olumlu bir yöntem olduğunu kabul 

etmektedir. Ancak, görev, süre, ehliyet, merci tecavüzü gibi diğer ilk inceleme 

konuları yönünden bu yöntemin çok olumlu olmadığı belirtilmektedir. Zira, ilk 

inceleme konularına ilişkin yapılan inceleme sonucu karşı tarafın görüşü alınmadan 

mahkemece karar verilmektedir. Bu durumun ise, karşılıklı tartışma ilkesini 

zedelediği ifade edilmektedir. Bu olumsuz durumun giderilmesi için ise, karşı tarafın 

görüşü alınarak karara bağlanılması önerisi getirilmektedir75. 

İlk inceleme esnasında dilekçede ilk inceleme konularına ilişkin kanuna 

aykırılık tespit edilirse ya dava sona erdirilecek ya da kanuna aykırılığın davanın 

                                                
73   Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 520. 
74  Lûtfi Duran, “İdari Muhakeme Usûlü - Mahkeme Kararları Kroniği”, İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 33, S. 3-4, s. 390-418, s. 417-418: “Yazar burada 521 sayılı 
Danıştay Kanunu’nda bulunan ilk inceleme usûlünü eleştirmektedir.”; Gözübüyük, Yönetsel 
Yargı, s. 477. 

75  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 477; “ … Çünkü hukuken önemli ve karmaşık olan bu sorunlar, 
karşı tarafın görüşü alınmadan, mahkemece karara bağlanmaktadır. Böylece yargılamanın ana 
ilkesi olan ‘Vicahilik - Çelişiklik’ ilkesi zedelenmektedir.”, A. Şeref Gözübüyük, Güven Dinçer, 
İdari Yargılama Usulü, Ankara, Turhan Kitabevi, 1996, s. 258; Aynı yönde bkz. Tan, a.g.e. , s. 
1070. 
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açıldığı yargı yerince bizzat giderilmesinden sonra yargılamaya devam edilecektir. 

Davanın sona erdirilmesi, kanuna aykırılığın türüne göre, davayı açan tarafın hak 

arama yollarının tümüyle kapatabileceği gibi, davanın başka yargı düzeninde veya 

başka bir idarî yargı/vergi yargısı yerinde görülmesini ya da dava dilekçesini usûlüne 

uygun olarak düzenleyip tekrar aynı yargı yerinde yenilenmesini gerektirebilir76. 

 Yargılamanın ileri safhalarında ortaya çıkabilecek ve davanın karara 

bağlanmasına, davacı ile davalı arasındaki uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasına 

engel olabilecek usûlî noksanlıklar ve aykırılıkların daha yargılama sürecinin 

başlangıcında, ilk inceleme safhasında ortaya çıkarılarak hak arama sürecini 

kısaltılması bakımından önemli olduğu söylenebilir. Bu açıdan, ilk inceleme 

kurumunun her ne kadar basit bir yargılama işlemi gibi gözükmesi ve bu sebeple 

davaya bakan yargı yerini ilgilendirdiği kanısı olsa da bunun davanın tarafları 

yararına işleyen bir kurum olduğu belirtilmektedir77.  

b. İlk İnceleme Usûlü 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü ve 15’inci maddelerinde, 

dilekçeler üzerine ilk inceleme ve ilk inceleme üzerine verilecek kararlar 

düzenlenmektedir. 14’üncü maddede, bir başvurunun dava; dilekçenin de dava 

dilekçesi niteliğini taşıması için olması gereken nitelikler belirtilmektedir78. Dava 

dilekçeleri, Danıştay’da Evrak Müdürlüğünce kaydedilip Genel Sekreterlikçe görevli 

daireye havale olunur. Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde ise, dilekçeler 

evrak bürosunca kaydedilerek ilgili mahkemelere havale olunur. Ayrıca dilekçe 

sahibine evrakın tarih ve sayısını gösteren ücretsiz bir alındı kâğıdı verilmesi 

gerekmektedir(İYUK m.14/1 ve 14/2). 

                                                
76  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 522; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 477. 
77  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 522; Tan, a.g.e. , s. 1070. 
78  Sabri Coşkun, Müjgan Karyağdı, İdari Yargılama Usulü Örnek İçtihatlar - Yorumlar, Ankara, 

Seçkin Yayınları, 2001, s. 125. 
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Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde evrak bürosuna kaydedilerek 

ilgili mahkemelere gönderilmesi durumu 2.7.2012 tarihli 6352 sayılı Kanun79 ile 

mevcut halini almıştır. Bu değişiklikten önce, dilekçelerin, mahkeme başkanının 

veya hâkimin kayıt yapılmak üzere havalesi üzerine kaydolunması öngörülmekteydi.  

İki durum arasında ilk bakışta bir fark yokmuş gibi gözükse de, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 6’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında, dava 

dilekçelerinin harç ve posta ücreti alındıktan sonra deftere kayıt yapılarak kayıt ve 

tarihin dilekçenin üzerine yazılması ve davanın bu tarihte açılmış sayılması hükmü 

uygulamada sorunlara yol açmaktaydı80. Yapılan düzenleme ile söz konusu 

sorunların giderilmesi sağlanmıştır. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına 

göre ilk incelemeye yetkili olanlar; Danıştay’da ilgili daire başkanının 

görevlendireceği tetkik hâkimi; vergi mahkemelerinde ise, mahkeme başkanının 

kendisi veya onun görevlendirebileceği bir üyedir. Mahkemelerde üyenin ve 

Danıştay’da tetkik hâkiminin inceleme yapabilmesi mutlaka görevlendirme ile 

olmaktadır, ilk incelemeyi yapacak olan hâkimler bu incelemeyi kendiliğinden 

yapamamaktadırlar81. 

İlk inceleme safhasında dava dilekçesindeki hangi konular bakımından 

incelemeye tâbi tutulacağı 14’üncü maddenin 3’üncü fıkrasında belirtilmektedir. 

Bunlar; görev ve yetki, idarî merci tecavüzü, ehliyet, idarî davaya konu olacak kesin 

ve yürütülebilir işlem olup olmadığı, süre aşımı, husumet, dilekçenin 3’üncü ve 

5’inci maddeye uygun olup olmadığı hususlarıdır.  

Çalışmanın ikinci ve üçüncü kısmında bu hususlar detaylı bir şekilde 

incelenmektedir. Ancak kısaca belirtmek gerekirse, görev ve yetki ilgili mahkemenin 

yargılama yapmaya görevli ve yetkili olup olmadığını; idarî merci tecavüzü, yargı 

yerine başvurulmadan önce başvurulması gereken bir idarî mercii olup olmadığı; 

                                                
79  6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun, 
05.07.2012 tarihli ve 28344 sayılı RG. 

80  Dan.9.D. , E. 1984/2343, K. 1985/143, T. 23.01.1985; Dan.7.D. , E. 1984/198, K. 1985/114, T. 
21.01.1985 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 523 ve dn. 741.   

81  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 525.   
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ehliyeti davayı açma ve yürütme bakımından ehliyeti; husumet davanın tarafları 

arasında bir çekişmenin varlığını ve davanın doğru kişiye/kuruma karşı açılıp 

açılmadığını ifade etmektedir. Ayrıca dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 3’üncü ve 5’inci maddelerine uygun olmasından, dilekçenin anılan 

maddelerdeki şekil ve unsurlar bakımından tamam olup olmadığı ile aynı dilekçeyle 

dava açılıp açılamayacağı hususlarını anlamak gerekmektedir. 

Belirtmek gerekir ki; ilk inceleme konusu olarak belirlenen hususların 

kanunda belirtilen sırayla incelenmesi gerekir. Yani, görev ve yetki, idarî merci 

tecavüzü, ehliyet, davaya konu olacak kesin ve yürütülebilir işlem olup olmama, süre 

aşımı, husumet ve dava dilekçesinin 3’üncü ve 5’inci maddelere uygun olup 

olmadığı şeklindeki sıra, ilk inceleme esnasında değiştirilmeksizin ve atlanmaksızın 

uygulanmalıdır. Zaten bu husus 14’üncü maddenin 3’üncü fıkrasında yukarıdaki 

inceleme konularını saydıktan sonra açıkça “...yönlerinden sırasıyla incelenir.” 

denilmek suretiyle vurgulanmaktadır82. 

Mevcut sıralama 3622 sayılı Kanun83 ile ihdas edilmiştir. Bugünkü halinden 

önce olan yani mülga 521 Sayılı Danıştay Kanunu’ndan aynen 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’na geçen sıralama uygulamada sorun oluşturabilmekteydi. 

İdarî dava açma süresi geçtikten sonra açılan davaya ait dilekçenin 3’üncü ve 5’inci 

maddelerden birine uygun olmaması durumunda, ilk incelemeyi yapan yargı yeri 

davada süre aşımı olduğunu saptamasına rağmen sıralama da önce 3’üncü ve 5’inci 

maddelere uygunluk yönünden inceleme söz konusu olduğundan dilekçe bu sebeple 

reddedilmekteydi. Ancak söz konusu eksiklik giderilip dilekçe tekrar önüne 

                                                
82  Dan.7.D. , E: 2002/4458, K: 2004/3012, T: 23.11.2004: “Dosyanın incelenmesinden, ...   Şirketi 

tarafından ithali gerçekleştirilen eşyalara ilişkin olarak tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin 
tahsili amacıyla, Şirketin tasfiyeye girmiş olması sebebiyle, tasfiye memuru adına tanzim edilerek 
yine tasfiye memuruna tebliğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle, tasfiyeye girilmesi ile şirketi 
temsile yetkisi kalmayan, önceki yetkililerce verilmiş bulunan vekâletnameye istinaden avukat 
vasıtasıyla açılan davada, Mahkemece, belirtilen hususun aşılması suretiyle, davanın süre aşımı 
yönünden reddedildiği anlaşılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dilekçeler 
Üzerine İlk İnceleme" başlıklı 14'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında, sırasıyla incelenecek 
hususlar sayılmış ve "ehliyet", "süre aşımı" hususundan önce yer almıştır. Bu bakımdan, 
Mahkemece, ehliyet hususunun süre aşımından önce incelenerek, bu konuda hüküm tesis edilmesi 
gerekirken, anılan husus aşılmak suretiyle davanın süre aşımı yönünden reddinde isabet 
bulunmamaktadır”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 28 Eylül 
2012.  

83  6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 10.04.1990 tarihli ve 20488 sayılı RG. 
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geldiğinde bu kez süreden ret edilebilmekteydi. Yapılan sıralama değişikliği bu gibi 

durumların önüne geçmeyi amaçlamış bunda da başarılı olmuştur84.  

Bu sıralamaya uyulmaması durumunda gereksiz uzamalara sebebiyet 

verilebilir. Dolayısıyla hak arama faaliyetinin gereğinden fazla uzaması sonucu 

doğabilmektedir. Sırayla inceleme ile hem hukuksal korunma talebinde bulunan 

açısından hem de yargılama faaliyetini yürüten mahkeme açısından boşuna emek ve 

zaman kaybının önüne geçilmesi amacı güdülmektedir. Bu bakımdan bizzat ilk 

inceleme kurumunun amacının da bu olduğu göz önüne alınırsa, söz konusu 

değişikliğin amaca uygun düştüğü söylenebilir.   

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasına 

göre eğer ilk inceleme konuları bakımından bir kanuna aykırılık görülürse durum bir 

rapor ile görevli daireye veya mahkeme başkanına bildirilecektir. İlk inceleme 

üzerine verilecek kararların düzenlendiği 15’inci madde hükmüne göre verilecek 

nihaî kararı, görevli daire veya mahkeme başkanı verecektir. Ancak tek hâkimle 

görülmesi gereken davalar bakımından rapor düzenlenmesi söz konusu değildir. 

Bunun gereklerinin incelemeyi yapan hâkim tarafından uygulanması gerekmektedir. 

Ayrıca 14’üncü maddenin 4’üncü fıkrasında, aynı maddenin 3’üncü fıkrasına 

göre yapılacak inceleme ve yine aynı maddenin 4’üncü ve 5’inci fıkralarına göre 

yapılacak işlemlerin dilekçenin verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde 

sonuçlandırılması gerekmektedir. 5’inci fıkra, dilekçede kanuna aykırı bir durum 

olmaması halinde tebligat işleminin yapılmasını düzenlemektedir.  

Söz konusu 15 günlük süreye uyulmaması durumunda bir yaptırım 

öngörülmüş değildir. Bu süre düzenleyici sürelerdendir. Yargı organının ilk inceleme 

görevini zamanında yerine getirmesi ve ihmal gösterilmesine engel olmak amacıyla 

düzenlenmektedir. Bu tür sürelere uyulmaması esasa ilişkin bir şekil noksanı 

sayılmamaktadır85.  

                                                
84  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 526. 
85  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 340; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 529; 

Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 1007; Yusuf Karakoç, Vergi Yargılaması Hukukunda 
Süreler, Ankara, Yetkin Yayınları, 2000, s. 163. 
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İlk inceleme konularına ilişkin noksanlıkların ilk inceleme safhasında tespit 

edilemeyip daha sonra ortaya çıkması durumunda ilk incelemeye ilişkin yukarıda 

bahsedilen kurallar uygulanacaktır. Bu husus İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

14’üncü maddesinin 6’ıncı fıkrasında açıkça ifade edilmektedir. Ayrıca idarî/vergi 

yargısında re’sen araştırma ilkesinin geçerli olması da bu sonucu doğurmaktadır86. 

c. Temyiz ve İtiraz Komisyonlarında Dilekçeler Üzerinde İlk 

İnceleme ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yer Alan İlk 

İnceleme İle Kıyaslanması 

 Vergi mahkemelerinin kurulmasından önceki dönemde vergi 

uyuşmazlıklarını çözen vergi temyiz ve itiraz komisyonlarına başvuru yapıldığında 

da bu başvuruların yapıldığı dilekçeler üzerinde bir ilk inceleme benzeri bir safha 

vardır. İlk inceleme benzeri bir safha, gerek 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu87’nda 

gerekse İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndan evvel vergi yargılama usulünü 

düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda kendisine yer bulmuştur. Ancak 

bahsedilen kanunlardaki ilk inceleme benzeri safha, 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 14.’üncü maddesindeki ilk incelemeden farklıdır. Bu kanunların 

ilgili maddeleri incelenerek bu husus ortaya konulacaktır. 

 Öncelikle 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “itirazların incelenmesi” 

başlıklı 360’ıncı maddesinde (213 sayılı VUK’da m.381), itiraz komisyonlarına 

yapılan başvuruların incelenme usûlü düzenlenmektedir. Bu maddeye göre itiraz 

incelemelerine; itirazın “süresinde yapılıp yapılmadığı”, itiraznamenin “şeklen 

tamam olup olmadığı” ve “olayın itiraza mevzu olup olmadığı” hususlarının 

incelenmesiyle başlanacaktır. Bir diğer önemli husus ise, şekil eksikliği tespit edilirse 

bu eksiklik, ‘usûle ait yeni bir muamele yapılmadan’ itiraz edene düzelttirilir. 

İtiraz dilekçelerinin Kanun’da yazılı olan sıraya göre düzenlenmesinin ve 

yeknesaklığı sağladığı gibi, işte çabukluğu ve incelemelerde de kolaylık sağladığı 

                                                
86  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 1014; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 526; 

Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 482; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 213; Karavelioğlu, 
Karavelioğlu, a.g.e. , s. 847-848; Tan, a.g.e. , s. 1071. 

87  15.06.1949 tarihli, 7233 sayılı RG. 
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belirtilmektedir. Ayrıca bu sıraya göre yazılan dilekçelerin, bilgilerin eksik 

gösterilmesini önlemesi açısından da faydalı olduğu ifade edilmektedir88. 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda ilk inceleme konularından olan süre 

yönünden incelemenin, temyiz komisyonuna başvuru esnasında da gerçekleşeceği ve 

bunun da ‘itiraznamenin yani itiraz dilekçesinin süresinde yapılıp yapılmadığı 

hususunun incelenmesi’ şekliyle ifade edildiği görülmektedir. Süre yönünden 

incelemenin olması son derece doğaldır. Zira süre sınırı olmaksızın başvuru 

imkânının olması gibi bir şey düşünülemez. Böyle bir imkânın varlığı durumunda 

idarenin faaliyetlerinin sürekli olarak, itiraz veya iptal davası gibi başvurularla 

engellenmesi ihtimali ortaya çıkabilecektir. İtiraz ve temyiz komisyonlarına başvuru 

süresinin, hak düşürücü süre olduğu ifade edilmektedir89. İtiraz komisyonuna itiraz 

başvurusu, 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 356’ıncı maddesinde belirtildiği 

üzere bir ay ve 15 günlük süreler içerisinde yapılmalıdır90. 

 İtiraznamenin şeklen tamam olup olmadığı hususu ise, İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının g bendine benzemektedir. Buna 

göre itiraz dilekçesinin, “itirazın şekli” başlıklı 358’inci maddesinde sayılan 

hususları ihtiva etmesi gerekmektedir. Burada da İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nunda yer alan ilk incelemede olduğu gibi dilekçenin şeklî yönden eksiklik 

olmaması için bir incelemeye tâbi tutulduğu görülmektedir.  

 Bir diğer ilk inceleme konusu ise, itiraz konusu olayın “itiraza mevzu” teşkil 

edip etmediğidir. Buna göre, “itiraz mevzuu” başlıklı 355’inci madde de belirtildiği 

üzere, itirazda bulunabilmek için verginin tarh edilmesi, cezaların kesilmesi veya 

                                                
88  Lütfü Dalamanlı, H. Fevzi Karagözoğlu, Adli-İdari-Mali-Askeri Yargılama Usulleri ve Kanun 

Yolları, Ankara, Ünal Matbaası, 1979, s. 497. 
89  Dalamanlı, Karagözoğlu, a.g.e. , s. 493. 
90  Dan.9.D., E. 1970/2077, K. 1971/2783, T. 17.11.1971: “Mevzi tadilât sebebiyle arsaya takdir 

edilen 595.000 lira kıymet üzerinden tahakkuk ettirilen 89250 lira arazi vergisine, arsanın 
vergisine, arsanın hazineye ait olmadığı yönündeki vaki itiraz Vergi İtiraz Komisyonu’nca; ihtilaflı 
vergiye ait ihbarnamenin 8.5.1965, tarihinde tebliğ edildiği, 9.6.1965 tarihinde de itirazda 
bulunulduğu, buna göre 213 sayılı sayılı Kanun’un 379’uncu maddesinde yazılı bir aylık süre 
geçirildiği gerekçesiyle esastan incelemeden reddedilmiş, Vergiler Temyiz Komisyonunca aynı 
mealdeki gerekçe ile onanmıştır...Temyiz Komisyonunun kararının bozulması için açılan dava, 
davada ileri sürülen iddialar, usul ve kanun hükümlerine uygun gerekçeyi muhtevi Temyiz 
Komisyonu’nun 11.06.1970 gün ve 1970/2020 sayılı kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte 
görülmediğinden(bahisle) davanın reddine karar verilmiştir.”, Dalamanlı, Karagözoğlu, a.g.e. , s. 
495. 
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matrahın tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ayrıca mükellefler beyan ettikleri 

matrahlara ve bu beyana dayanan tarhedilen vergilere karşı itirazda 

bulunamazlar(5432 sayılı VUK m.355). 

 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 355’inci maddesi anlamında, itiraz edilen 

olayın, ‘itiraz mevzuu teşkil edip etmediği meselesi’ birkaç hususu birden ihtiva 

etmektedir. Öncelikle başvuru süresinin işlemeye başlaması bakımından verginin 

tarhedilmesi, cezanın kesilmesi veya matrahın tebliğ edilmesi gerekmektedir(5432 

sayılı VUK m.355). İkinci olarak; tarhiyat, tebliğ veya ceza kesme işleminin henüz 

gerçekleşmemiş olması; İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 

3’üncü fıkrasının d bendinde belirtilen ‘idarî davaya konu olabilecek kesin ve 

yürütülebilir bir işlemin olmaması’ sebebiyle dilekçenin reddedilmesi ile 

ilişkilendirilebilir. Çünkü burada da henüz ortada bir itiraza konu edilebilecek bir 

işlem yoktur. İlgilinin kendisine yönelik bir vergi tarhiyatı yapılacağına dair bir 

bilgiyi herhangi bir şekilde edinmesi ve tarhiyat henüz yapılmadan tarhiyatı itiraz 

konusu etmesi, kanunun ifadesine göre, ‘itirazı kâbil bir husus’ olarak kabul 

edilmeyecektir.  

Yapılan itiraz başvurusunun, ‘itiraz mevzuu teşkil edip etmediği’, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında belirlenen ilk 

inceleme konularından ehliyet hususuyla alakalı olarak menfaat ihlâli ile de 

ilişkilendirilebilir. İtiraz edilen olayın, sübjektif ehliyet olan menfaat ihlâlinin henüz 

gerçekleşmediğinden bahisle itirazı kâbil bir olay olmadığına karar verilebilir. Henüz 

vergi tarh edilmemiş ise, ceza kesilmemiş veya matrah tebliğ edilmemiş ise itiraz 

edilmesinde menfaat yoktur zira itiraz konusu işlem henüz ortada yoktur. 

 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan sonra kabul edilen 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda ise, itiraz ve temyiz usûlleri aynen korunmuştur. 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda da kendinden önceki Kanun’da olduğu gibi ilk inceleme usûlü 

uygulanmaktadır. Yine aynı şekilde süre, itiraza mevzu bir olay olup olmadığı ve 

dilekçenin şekle uygun olup olmadığına ilişkin incelemeler yapılmaktadır. 

 Ancak her iki Kanun’da da bahsedilen itiraznamenin incelenmesinin ardından 

muhtemel bir eksiklikte ne tür bir karar verileceğine ilişkin ayrıntılı bir hüküm 



33 
 

yoktur. Oysa İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesinde belirtilen ilk 

inceleme konularından herhangi birinde eksiklik, kanuna aykırılık tespit edildiği 

vakit ne tür kararların verileceği aynı Kanun’un 15’inci maddesinde ayrıntılı olarak 

düzenlenmektedir. Çalışmanın devamında inceleneceği üzere yapılan ilk inceleme 

üzerine, eksikliğin türüne göre 15’inci maddedeki; davanın reddi, dilekçenin reddi ve 

tevdii kararlarından birisine hükmedilecektir.  

İtiraz yolunda dilekçeyi inceleme sonrası verilecek kararların bu kadar 

ayrıntılı düzenlenmemesinde şüphesiz bu komisyonların tam anlamıyla mahkeme 

olmayışının etkisi vardır. Ancak Danıştay’a göre temyiz komisyonu kararları yargı 

kararı niteliğindedir91. Esasen bir tür idarî başvuru özelliği de gösteren bu yollara 

başvuran mükellefin itiraz dilekçesinde bir eksikliğin türüne göre; örneğin süre 

yönüyle bir geç kalma söz konusuysa, bu eksiklik giderilemeyeceğine göre itirazın 

reddi92; yine olayın itiraza mevzu teşkil etmemesi söz konusu olursa red kararı 

verilecektir.  

Dilekçenin ihtiva etmesi gereken unsurlar yönüyle bir eksiklik varsa da bu 

eksikliğin tamamlattırılacağı açıkça düzenlenmiştir(5432 sayılı VUK m.360). Ancak 

bunun ne kadar bir süre içinde yapılacağı belli değildir. Komisyon, takdir edeceği bir 

süre içinde bu eksikliğin giderilmesini isteyebilir.  

3. Anayasa Yargısında İlk İnceleme 

a. Genel Olarak 

Anayasa yargısında, Anayasa’ya uygunluk denetimi yolları, iptal davası yolu 

(soyut norm denetimi, dava yolu), itiraz yolu (somut norm denetimi, def’i yolu ) ve 

bireysel başvuru yolu (Anayasa şikâyeti) olmak üzere üç türlüdür. Anayasaya 

                                                
91  Dan.13.D., E. 1973/ 6173, K. 1974/4342, T. 26.11.1974 “...Kararları yargı kararı niteliğinde olan 

Temyiz Komisyonu kararlarına İtiraz Komisyonlarınca, kendi hiyerarşisinin en üst kademesinde 
yer alan Danıştay’ın kesin hüküm niteliği taşıyan kararlarına da hem itiraz hem Temyiz 
Komisyonlarının uyması...” Dalamanlı, Karagözoğlu, a.g.e. , s. 527. 

92  Dan.9.D. , E. 1968/723, K. 1968/2015, T. 02.07.1968: “...213 sayılı kanunun 379’uncu 
maddesinde öngörülen 30 günlük süre geçirildikten sonra yapılan itirazın reddine ilişkin İtiraz 
Komisyonu kararını onayan 05.11.1966 gün ve 1996/3695 sayılı Vergiler Temyiz Komisyonu 
kararı, usul ve kanun hükümlerine uygundur.”, Dalamanlı, Karagözoğlu, a.g.e. , s. 495-496.    
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uygunluk denetiminde iptal ve itiraz yoluna ek olarak bireysel başvuru yolu, 2010 

Anayasa değişiklikleriyle hukukumuza girmiştir93. 

 Anayasa mahkemesi kendisine yapılan başvurular hakkında iki aşamada 

inceleme yapmaktadır. Öncelikle ilk inceleme aşamasında, hem Anayasa’ya aykırılık 

iddiasıyla dava açanların, usûle uygun davranmalarını sağlanması hem de Anayasa 

Mahkemesi’nin iş yükünün hafiflemesi amaçlarıyla bir kabul edilebilirlik incelemesi 

yapılmaktadır94. 

Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulan durumlarda Anayasa Mahkemesi, 

kendisine yapılan bu başvuruları öncelikle bir ilk incelemeye tâbi tutmaktadır. Bu 

inceleme ile başvuruların kabul edilebilirliği, başvuru şartlarının tamam olup 

olmadığı incelenmektedir. İlk incelemeye ilişkin usûl ve esaslar 6216 sayılı Anayasa 

Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun95 ve Anayasa 

Mahkemesi İç Tüzüğü96’nde belirlenmiştir. 

 İlk inceleme raporunun raportörlerce 5 gün içinde hazırlanması gerekir. 

Gerekirse Başkan tarafından ek süre verilebilir. Raporda, dava dilekçesinin veya 

itiraz başvurusunun Kanunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı belirtilir ve 

alınması gerekli olduğu düşünülen karar türü ve gerekçeleri açıklanır (Anayasa 

Mahkemesi İç Tüzüğü m.48).   

Dilekçe mahkemece kayıt tarihinden itibaren 10 gün içinde incelenerek ve 

eksiklikler varsa bunlar tespit edildikten sonra ilgililere tebliğ edilerek eksiklerin 15 

gün içinde tamamlanması istenir (6216 sayılı Kanun m.39). Dilekçe tamam ve 

başvuru şartları sağlamış ise, mahkeme esasın incelenmesine karar verip o safhaya 

geçebilir.  

Dilekçeyi inceleyen raportör somut olaya göre, davanın esasına geçilmesine; 

başvurunun reddine; davanın açılmamış sayılmasına veya karar verilmesine yer 

                                                
93  Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e. , s. 512; Kaboğlu, a.g.e. , s. 337; Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 

14. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2012, s. 243 vd.  
94  Meral Kaya, Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2008, s. 75. 
95   6216 sayılı Kanun, 03.04.2011 tarihli, 27894 sayılı RG.  
96  Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü, 12.03.1986 tarihli ve 19300 sayılı RG. 
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olmadığına kararlarından birinin verilmesi yönünde görüş bildirebilir. Yapılan ilk 

incelemede başvuruya ilişkin, tamamlattırılabilir türden eksiklikler tespit edilirse, 

iptal davasında eksikliklerin tamamlanması 15 günden az olmamak kaydıyla süre 

verilir. Eksiklerin tamamlanmaması halinde Genel Kurulca iptal davasının açılmamış 

sayılması kararı verilir (6216 sayılı Kanun m.39/1 ve m.39/3).  

İtiraz başvurusunda ise başvuru şartlarında bir eksiklik tespit edilmesi halinde 

esas incelemesine geçilmeksizin başvurunun reddine karar verilir. Bu durum itiraz 

yoluna giden mahkemenin eksiklikleri tamamlayarak tekrar itiraz yoluna 

başvurmasına engel değildir. 

Görüldüğü üzere Anayasa yargısında yapılan ilk inceleme üzerine düzenlenen 

rapor, esas kararı verecek olan mahkemeye bir tavsiye raporu şeklindedir. 

Raportörlerce hazırlanan raporlarla Mahkeme yönlendirilmekte ve karar alma 

sürecine yardımda bulunulmaktadır. İlk inceleme faaliyetini yürütenlerce bir karar 

verilmemekte karar Mahkemeye bırakılmaktadır.  

Bu yönüyle ilk inceleme bir süzgeç vazifesi görmemekte deyim yerindeyse 

bir etiketleme yapılmaktadır. Başvurular karar makamına gitmeden önce 

incelenmekte ve eksiklikler varsa bunlar raporla bildirilmektedir. Anayasa 

yargısındaki ilk inceleme idarî/vergi yargısındaki ilk inceleme safhasına 

benzemektedir. Mahkeme önüne gelen raporla somut olaydan önceden haberdar 

olmaktadır. Bu durumun yargılamanın hızlanmasına hizmet ettiği düşünülmektedir. 

b. İptal Davası Başvurularında İlk İnceleme 

İptal davası yolu; Anayasa’da belirtilen bazı organların ya da belli sayıda 

milletvekilinin, bir kanun aleyhine, Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesinde iptal davası açmalarıyla gerçekleştirilmektedir97. İptal davasının 

incelenebilmesi için başvuru dilekçesine ilişkin bir takım koşullar aranmaktadır.  

                                                
97  Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e. , s. 512; Kaboğlu, a.g.e. , s. 338; Teziç, a.g.e. , s. 250; Özbudun, a.g.e. , 

s. 408.  



36 
 

İptal davası açılırken başvuru dilekçesinde iptal davasının konusunun yani 

iptali istenen hükümlerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 

dilekçede başvuru gerekçesi yani, iptali istenen hükmün Anayasa’nın hangi 

maddelerini ihlal ettiği hususu gerekçeli olarak açıklanmalıdır. Bu iki unsurun 

başvuru dilekçesinde belirtilmesi durumunun Avrupa genelinde de yaygın bir 

uygulama olduğu belirtilmektedir98. Gerekçenin belirtilmesi zorunluluğu ile birlikte 

mahkemenin, 6216 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre 

başvuru dilekçesindeki başvuru gerekçeleri ile bağlı olmadığını da belirtmek gerekir. 

Bu hususun Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’nın koruyucusu olması işlevi ile ilgili 

olduğu ifade edilmektedir99. 

Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapmanın bir süresi vardır ve 

başvuru bu süre içerisinde yapılmalıdır. İptal davası için hak düşürücü süre, hukukî 

istikrarın korunması, uzun süre iptal davası açılması tehdidi altında kalınmaması ve 

Anayasa’ya aykırı görülen bir hükmün yıllarca uygulanmasını önlemek gibi 

gerekçelere dayandırılmaktadır100. Anayasa’nın 151’inci maddesine göre bu süre 60 

gündür. İptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname ve içtüzüğün Resmi 

Gazete’de yayımlanması ile 60 günlük süre başlayacaktır(Anayasa m.151). Bununla 

birlikte Anayasa’nın 148’inci maddesinin 2’inci fıkrasında, kanunların şekil 

bakımından denetiminin, kanunun Resmi Gazete’de yayımından itibaren 10 gün ile 

sınırlanması söz konusudur. Yani kanunların şekil bakımdan denetlenmesi için hak 

düşürücü süre, dava konusu edilecek kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasından 

itibaren 10 gündür(Anayasa m.148/2).  

Yapılan ilk incelemenin ardından Anayasa Mahkemesi’nin görevsizliği, 

başvuranın yetkisizliği ya da sürenin geçirilmiş olmasına dair bir tespit yapılırsa 

doğrudan ret kararı verilebilir101. Ancak bazı eksikliklerin tamamlattırılabilmesi için 

yukarıda da bahsedildiği üzere 15 günlük süre verilebilir. Eksikliklerin 

tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılacağı hususu ihtar edilerek verilen 

                                                
98  Özen Ülgen, İptal Ve İtiraz Başvuruları Bakımından Anayasa Yargısında İlk İnceleme, 

İstanbul, Beta Basım Yayın, 2013, s. 106.  
99  Ülgen, a.g.e. , s. 107.  
100  A.e. , s. 113.  
101  A.e. , s. 119.  
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süreye rağmen söz konusu eksikliklerin tamamlanmaması durumunda Genel Kurul 

davanın açılmamış sayılmasına karar verecektir(Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 

m.49/2). 

c. İtiraz Yolu İle Yapılan Başvurularda İlk İnceleme    

İtiraz yolu, bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara 

bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk normunun Anayasa’ya uygun olup 

olmadığına bağlı olması halinde yapılan denetimdir102. 

Bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya 

kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya 

taraflardan birinin ileriye sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa; 

iptali istenen kuralların Anayasa’nın hangi maddelerine aykırı olduklarını açıklayan 

gerekçeli başvuru kararının aslını, başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini, 

dava dilekçesi, iddianame veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili bölümlerinin 

onaylı örneklerini dizi listesine bağlayarak Anayasa mahkemesine gönderir(6216 

sayılı Kanun m.40/1). 

Evrakın kayda girişinden itibaren 10 gün içinde başvurunun yöntemine uygun 

olup olmadığı incelenir. Açık bir şekilde dayanaktan yoksun veya yöntemine uygun 

olmayan itiraz başvuruları, Mahkeme tarafından esas incelemeye geçilmeksizin 

gerekçeleriyle reddedilir(6216 sayılı Kanun m.40/4). 

Anayasa’nın 152’inci maddesi ve 6216 sayılı Kanun’un 41’inci maddesine 

göre ise Anayasa Mahkemesi’nin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmi 

Gazete’de yayımlanmasından itibaren on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün 

Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla itiraz başvurusu yapılamaz. Bununla birlikte 41’inci 

maddenin 2’inci fıkrasına göre de, itiraz yoluna başvuran mahkemede itiraz konusu 

kuralın uygulanacağı başka dava dosyalarının bulunması hâlinde, yapılmış olan itiraz 

başvurusu bu dosyalar için de bekletici mesele sayılır. 

                                                
102  Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e. , s. 515; Kaboğlu, a.g.e. , s. 340; Teziç, a.g.e. , s. 244; Özbudun, a.g.e. , 

s. 410.  
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d. Bireysel Başvurularda Kabul Edilebilirlik İncelemesi   

Bireysel başvuru ise bir temel hak ve özgürlüğünün ihlâl edildiği iddiasında 

olan bireylerin, öncelikle iç hukuktaki yolları tüketerek bundan bir sonuç alamadığı 

takdirde doğrudan Anayasa Mahkemesine başvurabilmesine imkân tanıyan bir 

yoldur. İç hukuk yollarının tüketilmesi ön şartı, bireysel başvurunun bir olağanüstü 

kanun yolu olduğu göstermektedir. Ayrıca bireysel başvuru sonucunda söz konusu 

hakkın ihlâl edildiğine karar verilmesi sadece bir tespitten ibarettir. Bireysel 

başvurunun sonucuna göre çeşitli yollarla hukuka aykırılıkların giderilmesi 

mümkündür103. 

 Anayasa’nın 148’inci maddesine eklenen hükümler marifetiyle düzenlenen 

bireysel başvuru yolunda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme 

yapılamaz(Anayasa m.148/4). Bu hükmün, iç hukuk yollarını tüketme şartı ile ilgili 

olduğu söylenebilir. Yine 148’inci maddede bireysel başvurunun usûl ve esaslarının 

kanunla düzenleneceği belirtilmektedir. Bireysel başvuru yolunun usûlleri ise 6216 

sayılı Kanun’un 45 ve 51’nci maddeleri arasında düzenlenmektedir. 

 Bu çalışmayı ilgilendiren yönüyle bireysel başvuru yolunun kabul 

edilebilirlik şartları açısından incelenmesi hususu, 6216 sayılı Kanun’un 48’inci 

maddesinde düzenlenmektedir. 48’inci madde bireysel başvuruların kabul 

edilebilmesi için yine aynı Kanun’un 45 ile 47’inci maddelerindeki şartların var 

olması gerektiğini belirtmektedir. Bireysel başvurunun ilk inceleme faaliyeti “kabul 

edilebilirlik yargılaması” şeklinde de adlandırılmaktadır104. Bireysel başvuruda,  

kabul edilebilirlik incelemesinden önce bireysel başvuru bürosunca dilekçenin kabul 

edilebilirlik incelemesine alınıp alınamayacağına ilişkin bir “ön inceleme” 

yapılacağından bahsedilmektedir105. Ancak bu “ön inceleme” şeklinde ifade edilen 

safha vergi yargılamasında ilk inceleme safhasını tam karşılamamaktadır. Olsa olsa 

vergi yargılamasında ilk inceleme konularından dilekçenin İdari Yargılama Usulü 

                                                
103  Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e. , s. 522; Kaboğlu, a.g.e. , s. 344; Teziç, a.g.e. , s. 253.  
104  Osman Doğru, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi, İstanbul, Legal Kitabevi, 

2012, s. 86 vd.  
105  Özcan Özbey, Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara, 

Adalet Yayınevi, 2012, s. 292-293.  
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Kanunu’nun 3’üncü ve 5’inci maddelerine uygun olup olmadığı yönündeki şeklî 

incelemeye denk gelebilir. Yukarında ifade edildiği üzere ilk inceleme safhası hem 

usûl hem esas hakkında konuları içeren bir incelemedir ve “önyargılama” olduğu 

eleştirilerine maruz kalmaktadır. Dolayısıyla vergi yargılamasında ilk incelemeyi 

kabul edilebilirlik incelemesi ile kıyaslamak daha doğru olacaktır. 

 Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanun’un 45’inci maddesi bireysel başvuru yolunun kabul edilebilirlik şartlarından 

bazılarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre herkes, Anayasa tarafından güvence 

altına alınan temel hak ve özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna 

ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki hak ve özgürlüklerinden 

birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurabilecektir(6216 sayılı Kanun m.45/1). Bu maddenin 2’inci fıkrasında ise 

yukarıda bahsedilen iç hukuk yollarının tüketilmesi şartından bahsetmektedir. 3’üncü 

fıkrada ise aleyhine doğrudan bireysel başvuruda bulunulamayacak işlemlerden ve 

bireysel başvuru konusu edilemeyecek kararlardan söz edilmektedir. Yasama 

işlemleri ile düzenleyici idarî işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuruda 

bulunulamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasa’nın yargı denetimi 

dışında bıraktığı işlemler bireysel başvuru konusu yapılamamaktadır.  

 6216 sayılı Kanun’un 47’inci maddesi de başvuruya ilişkin birtakım 

şartlardan bahsetmektedir. Başvurunun doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı 

temsilcilikler yoluyla yapılabilmesi, başvurunun harca tabi olması, başvurunun bir 

avukatla yapılması halinde vekaletnamenin sunulması gerektiği 

düzenlenmektedir(6216 sayılı Kanun m.47/1,2 ve 4).  

Ayrıca 47’inci maddenin 3’üncü fıkrasında başvuru dilekçesinin nasıl olması 

gerektiği tarif edilmektedir. Buna göre başvuru dilekçesi, başvurucunun ve varsa 

temsilcinin kimlik ve adres bilgilerini; işlem, eylem ve ihmal nedeniyle ihlal edildiği 

ileri sürülen hak ve özgürlüğü ve dayanılan Anayasa hükümlerini; ihlal gerekçelerini; 

başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaları; başvuru yolu öngörülmemişse 

ihlalin öğrenildiği tarihi ve varsa uğranılan zararı içermelidir. Bunlarla birlikte 

başvuru dilekçesine, dayanılan deliller ,ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem ve 
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kararların aslı ya da örneği ile harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi şarttır(6216 

sayılı Kanun m.47/3). 

Başvurunun süreside 47’inci maddenin 5’inci fıkrasında düzenlenmektedir. 

Buna göre, bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu 

öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yapılmalıdır. 

Haklı mazeret sebebiyle başvuramayanlar mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurmalıdırlar. 6’ıncı fıkraya 

göre, başvuru evrakında eksiklik varsa bu eksikliğin tamamlanması için iptal ve itiraz 

yollarında olduğu gibi başvurucuya 15 günü geçmemek üzere verilmekte, eksikliğin 

tamamlanmaması durumunda başvurunun reddedileceği belirtilmektedir. 

Bireysel başvuru yolunda kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca 

yapılmaktadır. Komisyonların oluşumu içtüzükle düzenlenir(6216 sayılı Kanun 

m.48/3 ve m. 22/2). Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruları incelemek 

üzere Başkan haricindeki üyelerden iki bölüm oluşturulur(Anayasa Mahkemesi 

İçtüzüğü m.27/1). Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemelerini yapmak 

üzere bölümlere bağlı olarak görev yapan üçer komisyon oluşturulur(Anayasa 

Mahkemesi İçtüzüğü m.32/1). Komisyonlar raportörlerince hazırlanan kabul 

edilebilirlik karar taslakları ile kabul edilemezlik karar taslakları komisyonlarca 

karara bağlanır(Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m.33/1). 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 34’üncü maddesine göre komisyonlar 

raportörlüğü, bireysel başvuruları inceleyerek onları gruplandırarak, komisyonların 

işini kolaylaştırmak ve bireysel başvuruların daha hızlı sonuçlanmasını sağlamaya 

yöneliktir. Raportörlük kabul edilebilirlik şartlarını taşıyanlar için kabul edilebilirlik 

karar tasarısını, şartları taşımayanlar için kabul edilmezlik karar tasarılarını 

hazırlar(Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m.34).  

Komisyon tarafından başvurunun kabul edilemez olduğuna dair verilen karar 

kesin olduğu halde(6216 sayılı Kanun m.48/4), başvurunun kabul edilebilir olduğuna 

dair kararın kesin olmadığı anlaşılmaktadır106. Çünkü dosyanın daha sonra önüne 

                                                
106  Doğru, a.g.e. , s. 87.  



41 
 

geldiği “Bölümler, kabul edilebilirliğe ilişkin engelin varlığını tespit etmeleri ya da 

bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde, incelemenin her aşamasında başvuru 

hakkında kabul edilemezlik kararı verebilirler”( Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 

m.27/1). 

Bu yönüyle bireysel başvuru yolundaki esas hakkında yargılamaya geçilse 

bile kabul edilebilirlik şartlarının eksikliğinin tespiti halinde kabul edilemezlik 

kararının verilebilmesi, vergi yargılamasında ilk incelemeye benzemektedir. Bireysel 

başvuruda esas hakkında yargılama aşamasında, kabul edilebilirlik sorunlarını da 

içeren bir başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesi birlikte yapılır(Anayasa 

Mahkemesi İç Tüzüğü m.28/1-b). İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 14’üncü 

maddesinin 6’ıncı fıkrasında da ilk inceleme konularındaki eksikliğin, ilk inceleme 

safhası geçtikten sonra tespiti halinde 15’inci maddenin ilgili hükümlerinin 

uygulanacağı ifade edilmektedir.  

4. Ceza Yargılamasında İddianamenin Değerlendirilmesi (Ara 

Muhakeme) Safhası 

 Ceza yargılamasında yargılama süreci soruşturma, iddianamenin 

değerlendirilmesi(ara muhakeme) ve kovuşturma safhası olmak üzere üç safhadan 

oluşmaktadır107. İddianamenin düzenlenmesiyle soruşturma safhası sona ermekte, 

iddianamenin kabulüyle de kovuşturma safhası başlamaktadır. Ara muhakeme yani 

iddianamenin değerlendirilmesi safhası ise, iddianamenin yetkili mahkemeye 

vermesi ile başlar, iddianamenin mahkemece kabul edilip kovuşturma evresinin 

açılmasıyla sona erer108. Dolayısıyla iddianamenin değerlendirilmesi ne soruşturma 

ne de kovuşturma safhasına dahildir109. 

                                                
107  Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Bası, İstanbul, Beta Yayınları, 2010, s. 

17; Bahri Öztürk, Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Özge Sırma, Yasemin F. Saygılar Kırıt, 
Özdem Özaydın, Esra Alan Akcan, Efser Erdem, (Editör: Bahri Öztürk), Nazari Ve Uygulamalı 
Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013, s. 598; Yener Ünver, 
Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5.  Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s. 573.    

108  Öztürk v.d. , a.g.e. , s. 598.    
109  Centel, Zafer, a.g.e. , s. 17; Öztürk v.d. , a.g.e. , s. 598.  
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 İddianamenin hâkimlik teminatına sahip bir yargı süjesi tarafından 

denetlenmesi ve değerlendirilmesi, hâkimin kabulü kararıyla kamu davasına 

başlanması şüpheli açısından bir teminattır. Zira iddianamenin suçluluk konusunda 

yeterli delile ulaşılmadan düzenlenerek kamu davası açılması halinde şüphelinin 

lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş olmaktadır110. Ara muhakeme safhası bu gibi 

sebeplerden ötürü faydalı bir kurumdur. Öte yandan bir ara denetim mekanizması  

vazifesi görerek gereksiz davaların açılmasını engelleyecektir111.   

 İddianamenin düzenlenip mahkemeye sunulması ile mahkeme iddianameyi, 

şeklî yönden ve delillerle olayların ilişkilendirilmesi yönünden incelemektedir112. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun113 174’üncü maddesinde sayılan iddianamenin iadesi 

sebeplerinden birisi var ise iddianame iade edilecektir. Belirtmek gerekir ki 

iddianamenin iadesi ancak 174’üncü maddede sayılan sebeplerden dolayı 

gerçekleşebilecektir zira bu sebepler iade işlemlerini sınırlandırmak maksadıyla 

sayma yoluyla belirtilmektedir114. 174’üncü maddeye göre iddianamenin 

değerlendirilmesi, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 

15 gün içerisinde yapılmalıdır115. Bu süre düzenleyici süre niteliğindedir116. 15 gün 

içinde iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılmaktadır(CMK m.174/3). 

 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının a 

bendine göre, iddianame, aynı Kanun’un 170’inci maddesine uygun olarak 

düzenlenmelidir. 170’inci madde, iddianameyi düzenleme görevinin cumhuriyet 

savcısında olduğunu belirterek, iddianamenin şeklinin ve içeriğinin nasıl olması 

gerektiğini açıkça düzenlemektedir. İddianamenin 170’inci maddeye uygun 

olmaması bir iade sebebidir.   

                                                
110  Centel, Zafer, a.g.e. , s. 491; Ünver, Hakeri, a.g.e. , s. 573.  
111  Centel, Zafer, a.g.e. , s. 492.  
112  Öztürk v.d. , a.g.e. , s. 601-603.  
113  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 17.12.2004 tarihli ve 25673 sayılı RG.  
114  Ünver, Hakeri, a.g.e. , s. 575.  
115  İddianamenin değerlendirilmesi için öngörülen bu 15 günlük sürenin iddianamenin iadesi 

kurumundan umulan faydanın görülememesine sebep olduğu belirtilmektedir. Örneğin yüzlerce 
dosyadan oluşan bir soruşturma dosyasının tetkiki için bu sürenin yetmeyeceği dolayısıyla bu 
sürenin uzatılabilmesinin daha faydalı olabileceği görüşü mevcutttur. Bkz. Süheyl Donay, Ceza 
Yargılama Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2012, s. 235; Öztürk v.d. , a.g.e. , s. 606.     

116  Centel, Zafer, a.g.e. , s. 493.  
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 Mahkeme şeklî incelemeyi yaptıktan sonra, burada bir eksiklik yok ise 

delillerle olayların ilişkilendirilmiş olup olmadığını incelemeye başlar. Bunun 

anlamı; iddianamede, isnad edilen suçun unsurlarının somut olayda gerçekleşmiş 

olup olmadığı, delillerin dikkate alınarak tartışılmasıdır. Delillerin olaylarla 

ilişkilendirilmemesi, masum kimselerin sebepsiz yere sanık durumuna düşmemeleri 

ve lekelenmeme hakkının korunması amacıyla iddianamenin iadesi sebeplerinden 

biri olarak düzenlenmektedir117. 

 İddianamenin iade sebeplerinden bir başkası ise somut olayın önödemeye 

veya uzlaşmaya tabi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılmasına rağmen bu 

usûllerin uygulanmamasıdır(CMK 174/1-c). Önödeme, Cumhuriyet savcısının 

soruşturma sonucunda şüphelinin suçu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşmasına 

rağmen, iddianame düzenlemeyerek, şüphelinin para cezası ödemesi karşılığında, 

kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla uyuşmazlığı ortadan kaldırmasına olanak 

tanıyan bir kurumdur118. Ceza muhakemesi anlamında uzlaşma ise, suç mağduru ile 

suçu işlediği iddia edilen kişi arasındaki cezai ilişkinin dostane bir çözümüdür119. 

 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun uygulamasında iddianamenin 

değerlendirilmesi safhasında, sanığa bu safha ile ilgili görüş belirtme imkanı 

tanınmamaktadır. Ancak karşılaştırmalı hukukta bu imkanın sanığa verildiği ve Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun uygulamasında da bu imkanın verilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir. Bunun gerekçesi olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174’üncü 

maddesinin silahların eşitliği ilkesi ile yakın ilişkisi olan çelişmeli muhakeme 

ilkesine aykırı olması gösterilmektedir120.     

                                                
117  Öztürk v.d. , a.g.e. , s. 604.  
118  Centel, Zafer, a.g.e. , s. 462; Öztürk v.d. , a.g.e. , s. 65; Ünver, Hakeri, a.g.e. , s. 571.  
119  Donay, a.g.e. , s. 239; Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen “uzlaşma” adıyla düzenlenen ve 

fail ile mağdurun anlaşması şeklinde gerçekleşen bu kurumun uzlaşma ismiyle düzenlenmesi 
eleştirilmektedir. “Zira fail ile mağdur arasında gerçekleşen bu uzlaşma, uzlaşma şekillerinden bir 
tanesidir. Önödeme de devlet ile şüpheli veya sanık arasında gerçekleşen uzlaşmanın adı da 
önödemedir. Dolayısıyla bunun fail- mağdur uzlaşması şeklinde isimlendirilmesi daha doğru 
olurdu.” eleştiri için bkz. Centel, Zafer, a.g.e. , s. 473. 

120  Centel, Zafer, a.g.e. , s. 496.  
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5. Medenî Yargılama Hukukunda Ön İnceleme 

a. Genel Olarak  

Medenî yargılama alanındaki temel kanun olan 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun yerini 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

alması ile getirilen yeni kurumlardan birisi de ön inceleme kurumudur. Ön inceleme 

kurumunun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen en önemli yenilik olduğu 

yönünde bir görüş mevcuttur121.  

Bu kurum önemli bulunmaktadır çünkü, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun uygulamasında dilekçeler teatisi safhası ile tahkikat safhasının 

neredeyse birbiri içine geçmiş olmasından dolayı yargılamada karmaşaya ve 

anlamsız gecikmelere sebep olmaktaydı. Bu kurumun söz konusu olumsuzluğu 

ortadan kaldırması beklenmektedir122. Âdil yargılanma hakkının unsurlarından 

birisinin makûl sürede yargılanma hakkı olmasından ötürü ve ön incelemenin 

bahsedilen gecikmeleri ortadan kaldırma ihtimali dolayısıyla bu görüşün isabetli 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kabulünden önceki uygulama 

da mahkemeler, dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile hemen bir tensip 

tutanağı düzenlemekte ve bu tutanakta davada yapılacak olan hususlarla ilgili 

kararların yanı sıra duruşma günü de tayin etmekteydiler. Bunun sonucu olarak 

dilekçeler teatisi devam ederken bir yandan da duruşmalar yapılmakta idi. 

Yargılamanın taraflarının iddia ve savunmalarının ne olduğu anlaşılmadan ve bu 

hususta gerekli bazı kararlar alınmadan yapılan duruşmaların çoğu zaman gereksiz 

olması ve bu yüzden zaman ve emek kaybı ile boş yere masraf yapılması gibi 

durumlarla karşılaşılmaktaydı123. 

                                                
121  Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2012, s. 850.  
122  Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, s. 851; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 

476.  
123  Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Medenî Usûl Hukuku, 23. Baskı, Ankara, Yetkin 

Yayınları, 2012, s. 329; Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, s. 851; Pekcanıtez, 
Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 477; Karslı, a.g.e. , s. 513.  
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Ön inceleme kurumunun kabulünün gerekçesinde de bu husus 

vurgulanmaktadır. Uygulamada en çok şikâyet edilen ve yargılamanın gecikmesi 

sebebi olarak gösterilen önemli bir husus tam hazırlık yapılmadan tahkikat aşamasına 

geçilmesidir. Çoğu kez tarafların delillerini tam olarak göstermemeleri ve dava 

dilekçesine eklememeleri ile mahkemenin de tam olarak delilleri toplamadan 

tahkikat aşamasına geçmesi birtakım gecikmelere sebep olmaktaydı124.  

Delillerin ve hukukî uyuşmazlığın tartışılması için yeterli hazırlık yapılmadan 

tahkikat safhasına geçilmesi durumunda, delillerin toplanması için gereksiz yere 

yargılamanın uzatılması söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra mahkemelerce, 

yeterli hazırlık yapılarak dosyalar incelenmediğinden ve taraflarca da bu konuda 

gerekli açıklamalar tam olarak yapılmadığından, yargılamanın başında iken hakkında 

karar verilmesi gereken, usûle ilişkin dava şartları ve ilk itirazlar davanın sonuna 

kadar bekletilmektedir125. Aynen bunun gibi davanın esasına ilişkin zamanaşımı def’i 

ve hak düşürücü süreler hakkında karar vermekte davanın sonuna kalabilmekteydi126. 

Bu gibi aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla ve aynı zamanda tarafları 

sulhe ve özünde sulhü hedefleyen arabuluculuğa teşvik ederek anlaşmazlıkları 

uyuşmazlık haline dönüştürmeden, mahkeme önüne gelmeden çözüme 

kavuşturulması amaçlarıyla127 bu kurum Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 

eklenmiştir. Böylece tahkikat aşaması, dilekçeler teatisi aşamasıyla karışan ve 

delillerin toplanmaya çalışıldığı aşama değil delillerin incelendiği ve tartışıldığı bir 

aşama niteliğine kavuşacaktır128.  

                                                
124  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e. , s. 330; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 477; Karslı, a.g.e. , s. 

513.  
125  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e. , s. 330; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e ., s. 477; Karslı, a.g.e. , s. 

513.  
126  Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, s. 851.  
127  Maddenin Hükümet Gerekçesi’nde yer alan benzer ifadeler için bkz. Yılmaz, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu Şerhi, s. 850, dn. 1.  
128  Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 477; Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e. , s. 330; “karşı görüş 

olarak, ön inceleme kurumunun bahsedilen ve beklenilen faydaları getireceği hususunda Karslı, 
tereddütlü olduğunu ve yargılamanın hızlanmasının aksine yavaşlama ihtimalinin varlığını ifade 
etmektedir.” Karslı, a.g.e. , s. 516.     
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b. Ön İnceleme Usûlü 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 137’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre, 

davacı ve davalı karşılıklı dilekçelerini verdikten sonra; yani, dava dilekçesi, cevap 

dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri safhası tamamlanınca, mahkeme bu dilekçeler 

üzerinde ön inceleme yapar. 137’inci maddenin 2’inci fıkrasında ise emredici 

nitelikte bir cümle yer almaktadır. Buna göre ön inceleme tamamlanmadan tahkikat 

aşamasına geçilemeyecektir ve tahkikat için duruşma günü verilemeyecektir. Bu 

emredici hükmün getirilmesinde yukarıda bahsedilen önceki kanun uygulamalarında 

yaşanan aksaklıkların önüne geçmek amacıyla ihdas edildiği düşünülmektedir (HMK 

m.137).  

Nitekim bu hükmün ön inceleme kurumunun başarısı için katı bir şekilde 

uygulanmasının gerekliliği özellikle vurgulanmaktadır. Hatta m.137/2 hükmünün bir 

emredici hüküm olması hasebiyle hükme aykırı davranışın hâkimin sorumluluğu 

halini gerektireceği belirtilmektedir129. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği bir 

kararda da bu husus vurgulanmıştır130. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 137’inci maddesinde mahkemenin ön 

inceleme safhasında nasıl bir yol izlemesi gerektiği belirlenmektedir. Buna göre, 

mahkeme öncelikle dava şartlarını inceleyecektir. Medenî yargılama usûlünde re’sen 

araştırma ilkesi geçerli olmamasına rağmen, dava şartları mahkemenin kendiliğinden 

araştırması gereken hususlardandır. Vergi yargılamasındaki ilk inceleme usûlünün 

aksine medenî yargılamadaki ön inceleme safhasında dava şartlarının hangi sırayla 

inceleneceği hususunda bir hüküm yoktur. Bunun için dava şartlarının belirtildiği 

                                                
129  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e. , s. 331. Ayrıca hâkimin sorumluluğu konusunda bkz. Kuru, Arslan, 

Yılmaz, a.g.e. , s. 95 vd; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 182 vd.     
130  Yarg. HGK. , E. 2012/14-802, K. 2013/347, T. 13.03.2013: “Tüm bu hususlar dikkate alındığında, 

dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra öncelikle dosya üzerinden dava şartları ve ilk itirazların 
incelenmesi; bu konularda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi, dosya üzerinden karar 
verilemeyen dava şartları ile ilk itirazlar hakkında karar verilmek ve diğer öninceleme işlemlerini 
yapmak üzere tarafların öninceleme duruşmasına davet edilmesi, 6100 sayılı HMK 137 ve 140 
maddelerine göre öninceleme duruşmasında gerekli usul işlemleri yapıldıktan sonra, tahkikat 
duruşmasına geçilmesi gerekirken, öninceleme işlemlerinin dosya üzerinden yapılarak tahkikat 
duruşmasına geçilmesi ve esas hakkında karar verilmesi doğru bulunmamış kararın bu nedenle 
bozulması gerekmiştir.”, (Çevrimiçi) www.kararara.com, 07 Ekim 2013.     
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114’üncü maddesindeki sıranın izlenmesinin 

uygun olacağı belirtilmektedir131.           

  Dava şartlarında eksiklik tespit eden mahkeme, söz konusu eksik olan dava 

şartının giderilmesinin mümkün olup olmadığına bakacak ve bunun mümkün 

olmadığının anlaşıldığı durumda davayı usûlden reddedecektir. Eksikliğin 

tamamlanmasının mümkün olduğu durumlarda ise, ilgili tarafa eksikliğin 

tamamlanması için süre verilecektir. Bu süre kesin olmakla birlikte eksikliğin 

giderilmesi bakımından ise uygun bir süre olmalıdır. Eksiklik giderilmediği takdirde 

dava yine usûlden reddedilecektir (HMK m.115/2). 

 Dava şartlarının incelenmesinin ve bir eksik tespit edilmemesinin ardından ilk 

itirazlar incelenecektir. İlk itirazlar, kanunda sınırlı olarak sayılan ve davanın esasına 

girilmesine engel teşkil eden usûle ilişkin itirazlardır. Medenî yargılama usûlünde 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre üç türlü ilk itiraz hali vardır. Bunlar, yetki, iş 

bölümü ve tahkim ilk itirazı halleridir. İlk itiraz halleri, dava şartlarından farklı 

olarak, davalı tarafça ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alınmazlar. Davalı 

dava şartlarını yargılamanın her safhasında öne sürebilir; ancak, ilk itiraz hallerini 

cevap dilekçesinde öne sürmelidir. Bundan sonra ilk itirazda bulunma hakkını 

kaybedecektir132. 

Ön inceleme safhasında dava şartları ve ilk itirazların incelenmesiyle 

mahkeme öncelikle dosya üzerinden karar verir; gerektiği takdirde kararını vermeden 

önce, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilir (HMK m.138). 

Görüldüğü üzere medenî yargılamada gerekirse ön inceleme duruşması 

yapılabilmektedir. Mahkeme tarafları ön inceleme duruşmasına çağırıp ilgili 

konularda dinledikten sonra karar verebilir.  

Ön inceleme duruşmasına davet usûlü ise, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

139’uncu maddesinde düzenlenmektedir. Ön inceleme duruşması için çıkarılan 

                                                
131  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e. , s. 331; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 479, Karslı, a.g.e. , 

519.   
132  Kuru - Arslan - Yılmaz, a.g.e. , s. 260; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. ,  s. 455; bu konuda 

Karslı, “Ya gelemeyen ve mazeret beyan etmeyen tarafın makûl bir mazereti varsa veya her iki 
taraf gelmez ise ne yapılacaktır?” sorusu ile çekincesini belirtmiştir. Karslı, a.g.e. , s. 527.  
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davetiyede; taraflara sulh için gerekli hazırlıkları yapmaları, duruşmaya taraflardan 

sadece birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda, gelmeyen tarafın, 

yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati 

olmaksızın iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca ihtar 

edilecektir.  

Bu husus iddia ve savunmaların değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının 

medenî yargılamada sıkı şekilde uygulanması ile birlikte düşünüldüğünde dikkat 

çekici ve önemli bir sonuçtur. Davetiye Kanun’un belirttiği açıklamaları içermezse 

değinilen hukukî sonuçlar doğmayacaktır133. 

139’uncu maddeye ilişkin Hükümet Gerekçesi’nde, tarafların özellikle sulh 

olmalarını sağlamak; sulh olmayacaklar ise uyuşmazlık noktalarını tam olarak tespit 

etmek için böyle bir oturuma ihtiyaçları olduğu belirtilmektedir134.       

Ön inceleme duruşmasında mahkeme öncelikle tarafları sulhe teşvik eder ve 

bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varılırsa bir defaya mahsus olmak üzere yeni 

bir duruşma günü tayin eder. Sulhe teşvik mahkeme için zorunlu bir görevdir. 

Taraflar ön inceleme duruşmasında sulh olurlarsa bu husus tutanağa geçirilir. Sulh 

olunmazsa, tarafların anlaşamadıkları hususların tam olarak tespit edilerek açıkça 

tutanağa yazılır (HMK m.140). 140’ıncı madde bağlamında özellikle hâkimin davayı 

aydınlatma görev ve yetkisi kendini gösterecektir135. 

Tarafların anlaşamadıkları noktaların tam olarak tespiti, ispat gereksinimi 

duyulan noktalar açısından dolayısıyla tahkikat işlemlerinin konusu ve kapsamı 

bakımından önemlidir. Zira bir davada yalnız davacının istem temelini oluşturan 

vakıalardan ve davalının savunma temelini oluşturan vakıalardan çekişmeli 

bulunanlar için ispata ihtiyaç duyulur136.  

Ön inceleme aşamasının başarısı, ön inceleme duruşmasına doğru bir şekilde 

hazırlanılması ve yapılması gereken işlemlerin mahkemece ve taraflarca doğru bir 

                                                
133  Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, s. 854.  
134  Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, s. 853, dn. 3; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , 

s. 485 vd.; Karslı, a.g.e ., s. 518;  
135  Bilge Umar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011, s. 403.  
136  A.e. , s. 400.  
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şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu sebeple ön inceleme duruşmasında yapılacak 

işlemler her bir fıkrada ayrıca belirtilmektedir137. 

Son olarak yine 140’ıncı maddede ön incelemenin kural olarak tek duruşmada 

tamamlanacağı zorunlu hallerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma 

günü tayin edilebileceği belirtilmektedir. Deliller ile ilgili olarak da tarafların 

dilekçede gösterip henüz mahkemeye sunmadıkları belgeleri de mahkemeye 

sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken 

açıklamaları yapmaları için iki haftalık kesin süre verileceği ve bu hususların verilen 

kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde o delile dayamaktan 

vazgeçilmiş sayılacağı belirtilmektedir (HMK m.140/4 ve 5).  

 Yukarıdaki bilgiler ışığında medenî yargılama da ön incelemenin genel 

özellikleri değerlendirilirse; öncelikle yeni bir kurum olması dolayısıyla nasıl 

uygulanacağı ve umulan amaçlara ulaşıp ulaşmayacağıyla ilgili bir yorum yapmak 

için üzerinden biraz zaman geçmeli ve bir uygulama istikrarı kazanmalıdır. 

 Ön incelemede öncelikle dava şartlarının ve ilk itirazların incelenmesi; 

tarafların sulhe teşvik edilmesi; uyuşmazlık konularının tam olarak belirlenmesi; 

tarafların dilekçeler teatisinde henüz mahkemeye sunmadıkları delillerin bu aşamada 

mahkemeye sunulması; ön inceleme için ayrıca bir duruşma yapılması ve tüm 

bunların tutanağa geçirilmesi; bu tutanağın ise tahkikata temel teşkil etmesi söz 

konusu olmaktadır. Bu safhaların sırasına ve içeriğine göre değerlendirme 

yapıldığında ön inceleme aşamasının bir yargılama provası olduğu düşünülmektedir.  

Bunun yanı sıra henüz tahkikata geçilmediğinden ve somut olayın tam olarak 

uyuşmazlık haline gelmeden tarafları bir kez daha uzlaştırmaya yönelik bir son 

gayreti de içinde barındırmaktadır. Vergi yargılamasında ilk inceleme de buna benzer 

bir sulhe teşvik gayreti söz konusu değildir. Zira, vergi hukukunda yargılamadan 

önce anlaşmazlığın uyuşmazlığa dönüştürülmeden, idarî aşamada çözüm yolları 

mevcuttur. Bu yönüyle idare ile vergi yükümlüsü/sorumlusu, mahkemeye gitmeden 

                                                
137  Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, s. 855, dn. 4.  
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uzlaşabilir; vergi hatası söz konusu ise, hata düzeltme yoluyla bu hatanın giderilmesi 

ve böylelikle anlaşmazlığın çözümü sağlanabilir138. 

                                                
138  Vergi sorunlarının idarî aşamada çözüm yolları hakkında geniş bilgi için bkz. Öncel, Kumrulu, 

Çağan, a.g.e. , s. 169-183; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 44-115; Karakoç, Genel 
Vergi Hukuku, s.  700-758; Kırbaş, a.g.e. , s. 189-197; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 227-236; 
Saban, a.g.e. , s. 507-518; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 273-277; Oktar, Vergi Hukuku, s. 148-
168; Öner, a.g.e. , s. 204-213. 
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II. BÖLÜM 

USÛLE İLİŞKİN İLK İNCELEME KONULARI, İLK 

İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR VE KANUN 

YOLU DENETİMİ 

A. GENEL ÇERÇEVE 

 İlk inceleme kurumunun kavramı ve ilgili diğer kurumların incelenmesinin 

ardından ilk inceleme konuları ile ilgili daha detaylı inceleme yapmak 

gerekmektedir. Dolayısıyla bu bölümde ilk inceleme konularının bir kısmı 

incelenmektedir. Bu bölümde üzerinde durulan ilk inceleme konularının yanı sıra bu 

konulardaki herhangi bir eksiklik dolayısıyla ne gibi bir karar verileceği hususu da 

işlenmektedir.  

 İlk inceleme konularının hepsini bir bölümde incelemek yerine usûle ve esasa 

ilişkin olanları ayrı bölümlerde işlenmesi yolu tercih edilmiştir. Böylece konu daha 

iyi anlaşılabilecektir. İlk inceleme konularından görev ve yetki, idarî merci tecavüzü, 

süre ve dilekçenin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü ve 5’inci maddeleri 

yönünden incelenmesi konuları davanın usûlüne ilişkin konularıdır. Sayılan 

konularda davanın esasına yönelik bir araştırma yapılmamakta, davanın görevli ve 

yetkili mahkemeye yapılıp yapılmadığı; dava açılmadan önce tüketilmesi gereken bir 

idarî başvuru yolunun olup olmadığı; davayı açmak için uyulması gereken sürelere 

uyulup uyulmadığı ile dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü 

ve 5’inci madde hükümlerine uygun olup olmadığı araştırılır. 

 Bunlarla birlikte, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesinde, 

ilk inceleme konularının bu maddede belirtilen sırada yapılması gerektiğini de 

unutmamak gerekmektedir. Zira ilk inceleme sırasında usûl – esas ayrımı 

yapılmaksızın 14’üncü maddedeki sıra takip edilerek inceleme yapılmaktadır. 
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B. GÖREV VE YETKİ YÖNÜNDEN İNCELEME 

1. Genel Açıklama 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesinde düzenlenen 

dilekçeler üzerine ilk inceleme hususunda sırayla incelenmesi gereken unsurlardan 

ilki görev ve yetki konularıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, 14’üncü maddenin 3’üncü 

fıkrasında “… yönlerinden sırasıyla incelenir.” şeklinde belirtildiğinden ve 3’üncü 

fıkranın a bendinde görev ve yetki belirtildiğinden ilk inceleme de ilk başta 

incelenecek husus görev ve yetkidir. 

Görev ve yetki kavramlarının neyi ifade ettiğini ortaya koymak önemlidir. 

Görev, en basit ifadeyle, bir uyuşmazlığa hangi yargı kolunun bakacağı ya da bir 

yargı kolunda yer alan mahkemelerin hangisinin bakması gerektiğini ifade eder1. 

Mahkemenin görevi, uyuşmazlıkların nitelik ve kıymetine göre bir işe bakabilme 

gücü demektir2. Görev, bir davanın konu bakımından hangi mahkemede görüleceği 

anlamındadır. Bu bakımdan görev sorunu, yargı düzenleri (yargı kolları) arasında 

çıkabileceği gibi, yargı düzeni içerisindeki mahkemeler arasında da çıkabilir3. 

 Doğal hâkim önünde yargılanma ilkesinin bir sonucu olarak Anayasa’nın 

142’inci maddesi, yargı yerlerinin görev ve yetkilerinin kanunlarla belirlenmesi 

gerektiğini düzenlemektedir4. İdarî yargı/vergi yargısının görev ve yetki hususları 

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

ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Vergi Usul 

Kanunu olmak üzere ilgili kanunlarda düzenlenmektedir5. İdarî yargı alanında, ilk 

derece mahkemeleri olarak, belli konularda Danıştay, Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi ve vergi mahkemeleri ile genel görevli mahkeme olan idare mahkemeleri 

                                                
1  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 521; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 175; 

Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 813; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 284; Oktar, Vergi Hukuku, 
s. 418; Öner, a.g.e. , s. 218; Coşkun, Karyağdı, a.g.e. , s. 133.  

2  Saban, a.g.e. , s. 506. 
3  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 765; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 69; Tan, a.g.e. , s. 

964; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 523; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 252. 
4  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku(1995), s. 153. 
5  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 765; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 71,72; Tan, a.g.e. , s. 

965. 
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görev yapmaktadırlar. İdarî yargı düzeni içerisinde görev sorunu, davaların konuları 

itibariyle, bu mahkemeler arasında dağılımı ile ilgilidir6. 

 Yetki ise, görevli mahkemelerden hangi yerde bulunan mahkemede dava 

açılacağını belirler. İdarî yargıda yetki sorunu, ancak idare mahkemeleri ya da vergi 

mahkemelerinin kendi aralarında söz konusu olabilir7. 

 Görev ve yetki kurallarıyla vergi uyuşmazlıkları sınıflandırılarak 

uzmanlaşmanın sağlanması ve mahkemeler arası iş yükünün dengeli dağılımı 

amaçlanmıştır. Vergi anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları uzun yıllar idarî yargı düzeninde 

ve itiraz ve temyiz komisyonlarında çözüme kavuşturulmuştur. Vergi anlaşmazlık ve 

uyuşmazlıkları, 1982 İdarî Yargı Reformu sonrası vergi mahkemeleri ile çözüme 

kavuşturulmak istenmiştir. Ancak vergi mahkemelerinin kuruluşu dahi idarî ve 

vergisel uyuşmazlıkların görev ve yetki açısından karıştırılmasını 

engelleyememiştir8. 

 Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı üzere, idare mahkemeleri idarî yargı düzeni 

içerisinde genel görevli mahkemeler iken vergi mahkemeleri yine bu yargı düzeni 

içerisinde yer alan, vergi uyuşmazlıklarına bakmak üzere özel görevli 

mahkemelerdir9. Buradaki özel görevin anlamı, idare mahkemelerine göre özel 

görevli olma durumudur10. Özel görevli mahkemelerin görev alanına girmeyen 

konularda dava genel görevli mahkemede açılır. Yani vergi mahkemelerinin görev 

alanına girmeyen konularda idare mahkemelerinde dava açılacaktır11. 

                                                
6  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 765; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 68; Tan, a.g.e. , s. 

964. 
7  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 765; Tan, a.g.e. , s. 971; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , 

s. 521; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 68; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 179; Oktar, 
Vergi Hukuku, s. 419; Coşkun, Karyağdı, a.g.e. , s. 169. 

8  Yücel Oğurlu, “Vergi Yargılamasında Vergi Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri”, Atatürk 
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, 1997, s. 317-331, s. 317.   

9  Dan.7.D. , E. 2008/5876, K. 2010/5620, T. 1.12.2010: “ …Bu itibarla, genel görevli idare 
mahkemelerinin görev alanına giren söz konusu uyuşmazlığın vergi mahkemesince çözümlenmesi, 
Anayasanın 37'nci maddesinde öngörülen "kanunî hâkim ilkesi"ne açıkça aykırı olduğundan, 
mahkeme kararında görev yönünden yasal isabet yoktur.” Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 29 Eylül 2012.  

10  Erkut, Soybay, a.g.e. , s. 220.  
11  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 765 ve 773; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 353; Erkut, 

Soybay, a.g.e. , s. 219; Ramazan Çağlayan, İdari Yargılama Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, 2012, s. 216; Coşkun, Karyağdı, a.g.e. , s. 133. 



54 
 

 İdarî yargılama usûlünde görev konusu kamu düzenindendir. Dolayısıyla 

davanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebilir ve mahkemece re’sen gözetilmesi 

gerekmektedir. Taraflarca göreve ilişkin bir itiraz varsa mahkeme tarafından 

öncelikle bu hususta bir karar verilmelidir12. 

Görevsiz yargı yerinde dava açılması durumlarında mahkemenin nasıl hareket 

edeceği hususu aşağıda incelenecektir. Ancak burada kısaca belirtmekte fayda vardır. 

Görevli yargı düzeninde yanılgıya düşülmesi halinde yani idarî/vergi yargısında 

açılması gereken bir davanın adlî ya da askerî yargı düzeninde açılması durumunda 

ya da tersi ihtimalde yargı düzeni (yargı kolu) hususunda yanılma söz konusu 

olmaktadır. Bu durumda mahkeme, davayı görev yönünden reddederek görevsizlik 

kararı vermektedir.  

İdarî yargı düzeni içerisinde görevsiz yargı yerinde dava açılması durumunda 

mahkeme yine davayı görev yönünden reddecektir ve bununla birlikte davayı idarî 

yargı düzeni içerisindeki görevli gördüğü mahkemeye göndermektedir(İYUK 

m.15/1-a ve m.43). 

2. Vergi Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar  

Kanunî düzenlemelere bakıldığında, ‘görev’ kavramının tek bir anlamda 

kullanılmadığı görülmektedir. Gerek, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 

Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’da13 gerekse İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nda ‘görev’ kelimesiyle hem yargı kolları arasındaki hem de aynı yargı yolu 

içerisinde yer alan yargı yerleri arasındaki görev hususu kastedilmektedir. Hâlbuki 

burada iki ayrı kurum ve iki ayrı kavram söz konusudur. İki durumu da kapsayan tek 

bir ‘görev’ sözcüğünün kullanılması eleştirilmektedir. Burada görev kavramıyla 

kastedilen husus yargı yoludur14. 

                                                
12  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 353; Tan, a.g.e. , s. 969; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 

177; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 284. 
13  16674 sayılı, 22.06.1979 tarihli RG.  
14  Selçuk Hondu, “Danıştay, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri Arasında Ortaya Çıkan Görev 

Uyuşmazlıkları”, Danıştay Dergisi, S. 50-51, Yıl:13, 1983, s. 13-34, s. 15; Karavelioğlu, 
Karavelioğlu, a.g.e. , s. 523.  
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Bu bakımdan bir uyuşmazlık söz konusu olduğu vakit öncelikle uyuşmazlığın 

hangi yargı yolunda görülmesi gerekeceği sorusunun cevabı bulunmalıdır. Bilindiği 

üzere ülkemiz hukuk sisteminde; adlî, idarî, askerî yargı olmak üzere üçlü bir yargı 

düzeni mevcuttur. Bir uyuşmazlığın öncelikle bunlardan hangisinin alanına 

girdiğinin belirlenmesi gerekmektedir15. Bu konu uyuşmazlık yargılaması ve 

Uyuşmazlık Mahkemesi’ni ilgilendiren bir konudur.  

Vergi yargılaması özelinde ise, vergi uyuşmazlıklarının idarî yargılama 

alanına girdiğinde bir şüphe bulunmamakla birlikte bazen somut olayın özelliği 

gereği, uyuşmazlığın adlî yargı kolunun alanına girmesi gerektiği gündeme 

gelebilmektedir16. Ya da vergi yargılamasında açılması gereken davanın yargı 

yolunda yanılarak adlî yargıda açılması durumları da söz konusu olabilmektedir17. 

Vergi hukuku kamu hukuku dâhilinde bir alan sayılmaktadır. Kanaatimizce, vergi 

uyuşmazlıklarının çözümü için adlî yargı koluna başvurulmasının sebebi, vergiyi 

doğuran olayların çoğunlukla özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanmasındandır.  

İdarî yargılama düzeninde özel görevli mahkeme olan vergi mahkemesinin 

genel görevli mahkemeler olan idare mahkemeleri ile arasındaki görev ilişkisi de 

incelenmesi gereken bir diğer husustur. Kanunda çok açık bir şekilde olmasa da, 

vergi mahkemelerinin görev içeriğinin sayıldığı ve idare mahkemelerinin; vergi 

mahkemeleri ve ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek uyuşmazlıklar dışında 

kalanlar için genel olarak görevli mahkemeler olduğu görülmektedir(2576 sayılı 

BİMVMK m.5 ve 6). 

                                                
15  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 68; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 118. 
16  Yargıtay 3.HD. , E. 2007/2161, K. 2007/2219, T. 20.02.2007: “ Davacı İdarece, davalı avukata 

ödenen KDV’nin tahsiline ilişkin davanın adlî yargıda sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre 
çözümlenmesi gerekir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 29 Eylül 
2012.   

17  Yargıtay 13.HD. , E. 2004/17528, K. 2005/2557, T. 18.02.2005: “ Davacı kendisinin de ortak 
olduğu izale-i şüyû sonucu ihalede aldığı kısım için 415.000.000 TL’nin, tellallığa ödediği, 
ihalenin feshedilmesi üzerine, satış memurluğunun tellallığının iadesi için belediyeye yazılan 
yazıya olumsuz cevap alındığını ileri sürerek yatırılan 415.000.000 TL’nin davalı belediyeden 
isteme tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesini istemiştir. 2576 sayılı Kanunun 6. maddesine 
göre de bu tür ihtilafların hallinde vergi mahkemeleri görevli olduğundan mahkemece görevsizlik 
kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usûl ve yasaya aykırıdır.”, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 29 Eylül 2012.   



56 
 

İdare mahkemeleri ile vergi mahkemeleri arasındaki görev dağılımıyla ilgili 

olarak yargı kararlarına yansımış çokça uyuşmazlık söz konusudur. Görev ile ilgili 

yüksek mahkeme kararlarına bakıldığında Danıştay’ın farklı dairelerinin aynı konuda 

farklı içtihatlar geliştirdiğini ve bunun içtihat birliğinin sağlanması adına Danıştay 

İçtihadı Birleştirme Kurulu’nca karara bağlandığını görmek mümkündür18.  

                                                
18  Dan.VDDK, E. 2008/484, K. 2009/203, T. 15.5.2009: “ Türk Milleti Adına karar veren Danıştay 

Vergi Dava Daireleri Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü: 2576 
sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 5'inci maddesinin (1) işaretli fıkrasında, idare mahkemelerinin, vergi 
mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay'da çözümlenecek davalar dışındaki 
iptal davalarını ve tam yargı davalarını çözümlemekle görevli olduğu düzenlendikten sonra, 6'ncı 
maddesinde vergi mahkemelerinin, genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, 
resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları 
ve bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına 
ilişkin davaları çözümleyeceği kurala bağlanmıştır. İthalatta alınan toplu konut fonu payının 
tahakkukundan doğan uyuşmazlıkların, idare ve vergi mahkemelerinden hangisinin görevine 
girdiği konusunda Danıştay Yedinci ve Onuncu Daireleri arasında doğan içtihat aykırılığı; 
6.10.2003 gün ve 25251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.5.2003 gün ve E:2003/l; K:2003/l 
sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile matrah ve oranları farklı olmakla birlikte 
eşyanın tâbi olacağı gümrük vergisine ait istatistik pozisyonunun değişmesinin vergi ve fonu 
etkileyecek olması sebebiyle, toplu konut fonu ile ilgili davanın, gümrük vergisi ile ilgili 
uyuşmazlığın sonucunda ortaya çıkan hukukî duruma bağlılığı ve aralarında bir yönden sebep-
sonuç ilişkisi bulunması karşısında; bu iki uyuşmazlığın, gerek usûl ekonomisi ve gerekse 
davaların farklı mahkemelerde görülmesinin uygulamada çıkaracağı sakıncalar nedeniyle 2576 
sayılı Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca vergi mahkemesince çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle 
Danıştay Onuncu Dairesinin kararı doğrultusunda birleştirilerek giderilmiş bulunmaktadır. 2575 
sayılı Danıştay Kanununun 40'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrasında, Danıştay daireleri ile 
kurullarının, idarî mahkemelerin ve idarenin, sözü edilen kararlara uymak zorunda oldukları 
hükmü yer almıştır. Her ne kadar, olayda, temyiz edilen ısrar kararıyla sonuçlandırılan davaya 
konu uyuşmazlık, toplu konut fonu payı tahakkukundan değil, kaynak kullanımını destekleme 
fonu payı tahakkukundan doğmuşsa da Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun yukarıda sözü 
edilen kararında konulan ilke, bu fon payı için de geçerlidir. İçtihatları Birleştirme Kurulu 
kararında, fon paylarının vergi ya da vergi benzeri mali yüküm olduğu ve bu nedenle vergi 
mahkemelerince çözümlenmesi gerektiğini değil, salt usûl ekonomisi ve birbirlerine bağlılık ve 
etkileşim içinde olan gümrük vergisi ve fon payı uyuşmazlıklarına ilişkin davaların farklı 
mahkemelerde görülmelerinin uygulamada yaratacağı sakıncalar nedeniyle vergi mahkemelerince 
çözümlenmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır. Kararda, söz konusu gerekliliğin ölçütü olarak, 
matrah ve oranları farklı olan gümrük vergisi ve fon payının, gümrük tarife istatistik 
pozisyonundaki değişiklikten ve fon payı uyuşmazlığının çözümünün gümrük vergisi 
uyuşmazlığıyla ilgili davanın sonucunda ortaya çıkacak hukukî durumdan etkilenecek olması 
gösterilmiştir. 2976 sayılı Yasaya dayanan bir ek mali yüküm olması ve vergi ve benzeri mali 
yüküm olmaması sebebiyle, 2576 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca doğrudan vergi 
mahkemesinin görevine girmeyen fon payına ilişkin davaların vergi mahkemesince 
çözümlenebilmesi; öncelikle, bir gümrük vergisi tahakkukunun bulunmasına; ikinci olarak, bu 
vergi tahakkukunun süresinde ve usûlüne uygun biçimde idarî davaya konu edilmiş olmasına; son 
olarak da, fon payı uyuşmazlığının, gümrük vergisi ile ilgili davanın sonucunda ortaya çıkacak 
hukukî durumdan etkilenecek olmasına bağlıdır. Bu koşullardan herhangi birinin bulunmaması 
halinde, fon payı uyuşmazlığından doğan davanın, genel görevli yargı yeri olan idare 
mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir. Davacı tarafından gerçekleştirilen mal mukabili 
ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonuna tâbi bulunması nedeniyle ithalat bedeli üzerinden 
fon payı tahsil edildiği; ithal eşyanın kıymetine ilişkin herhangi bir ihtilaf bulunmadığı ve gümrük 
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Vergi mahkemelerinin görevli olduğu uyuşmazlıklar, 2576 sayılı Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 

Hakkında Kanun’un, 6’ıncı ve 7’inci maddeleriyle belirlenmektedir. Buna göre vergi 

mahkemeleri, genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve 

harçlar ile benzer mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin 

davaları ile sayılan konular ile ilgili 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü 

Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları çözümler. Ayrıca diğer 

kanunlarla verilen işleri de çözüme bağlar. Bu görev tanımdan, vergi 

mahkemelerinin görev alanının organik bir ölçüt esas alınarak belirlendiği sonucu 

çıkmaktadır19.  

Saban’a göre vergi yargısının görev alanının belirlenmesinde üç ayrı ölçüt 

kullanılmaktadır. Bunlarda birincisi biçimsel ölçüt (genel bütçeye ait olma…), 

ikincisi organik ölçüt (Devlete, yerel yönetimlere ait olma) ve üçüncüsü ise maddî 

ölçüttür (vergi, resim, harç ve benzeri mali yüküm, zam, ceza, tarifeye ilişkin 

olma)20. Yazarın biçimsel ölçüt ve organik ölçüt olarak ayrı şekilde belirttiği ölçütler 

                                                                                                                                     

vergisi ile ilgili bir ek tahakkuk yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında; davanın 
çözümü, gerçekleştirilen ithalatın, kaynak kullanımını destekleme fonuna tâbi olmasını gerektiren 
bir ithalat bulunup bulunmadığının tespitine bağlı bulunduğundan, fon payına ilişkin bu davaya, 
vergi mahkemesince bakılması, 2576 sayılı Yasada öngörülen görev kuralına uygun düşmemiştir. 
Her ne kadar dava, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 31.5.2005 gün ve E:2005/2110; 
K:2005/2065 sayılı kararıyla ve 2577 sayılı Kanunun 43'üncü maddesine göre görevli mahkeme 
olarak tayin edilen Ankara Birinci Vergi Mahkemesince 2577 sayılı Yasanın 43'üncü maddesinin 
3'üncü fıkrasında bölge idare mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarında vermiş oldukları 
kararların kesin olduğu kuralına dayanılarak incelenmişse de bu kesinlik; ilk derece yargılaması 
sırasında görev noktasında beliren uyuşmazlığın ortadan kaldırılması amacıyla öngörülmüştür. Bu 
kural temyiz merciine, idarî yargı içindeki görev ve yetki sorununun temyiz incelemesi safhasında 
göz önüne alınmasını engelleyen nitelikte bir hüküm olarak yorumlanamaz. Nitekim, aynı 
Kanunun 49'uncu maddesinin l/a bendinde, görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, ilk 
sırada incelenecek temyiz sebebi olarak gösterilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi kararlarının görevli 
ve yetkili idarî mahkemeyi belirleme konusundaki kesinliğin, temyiz safhasındaki incelemeye 
kadar sirayet ettirilmesi, görev ve yetki dışında bir işe bakılmasına dayanan temyiz incelemesini 
olanaksız kılacaktır. Bu nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Ankara l.Vergi Mahkemesinin, 
27.2,2008 günlü ve E:2008/324, K:2008/275 sayılı ısrar kararının bozulmasına, yeniden verilecek 
kararda karşılanacağından, yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına gerek 
bulunmadığına, 15.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 30 Eylül 2012.  

19  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 176; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 814; Oğurlu, 
a.g.e. , s. 319; Oktar, Vergi Hukuku, s. 419.   

20  Saban, a.g.e. , s. 506. 
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esasında pek farklı hususlar değildir. Bu iki ölçüt birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Dolayısıyla ikisini de ayrı ayrı belirtmeye gerek bulunmamaktadır.  

“Genel bütçeye dâhil” olmanın ne anlama geldiğini ortaya koymak gerekir. 

Zira hükümden anlaşılan odur ki; vergi mahkemelerinin görev alanını belirleme 

kıstaslarından birinin ‘genel bütçeye ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler 

ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin’ olmasıdır. 

Öncelikle bütçe, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun21 

3’üncü maddesinde, “belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların 

uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usûlüne uygun olarak yürürlüğe konulan 

belge” olarak tanımlanmaktadır. Aynı Kanun’un 12’inci maddesine göre genel bütçe; 

“Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu 

idarelerinin bütçesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır22. 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 12’inci maddesinde belirtilen 

diğer bütçe türleri ise özel bütçe, düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, sosyal 

güvenlik kurumu bütçesi ve mahalli idare bütçesidir. 5018 sayılı Kanun anlamında 

ülkemizde kamu kurumları; Merkezi Yönetim veya Devlet ile Genel Yönetim veya 

Genel Devlet şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

“Genel bütçeye ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunların 

zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar” ifadesindeki ‘genel bütçe’ yukarıda 

bahsedilen ‘genel bütçe’ ile aynı ise, 5018 sayılı Kanun’un ayrımına göre konusu 
                                                
21  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 24.12.2003 tarihli, 25326 sayılı RG.  
22  Ek (I) sayılı cetvelde yer alan ve bütçeleri genel bütçeyi oluşturan kurumlar şunlardır: Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Personel 
Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu. 
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genel bütçe dışında kalan hususlarla ilgili anılan davalar vergi mahkemelerinin görev 

alanı dışında kalacaktır23. Mevcut düzenlemeler kapsamında genel bütçe dışında 

kalan bütçeler; özel bütçeler, sosyal güvenlik kurumlarının bütçesi, düzenleyici ve 

denetleyici kurumların bütçesi, yerel idareler bütçesi, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 

döner sermaye işletmeleri bütçeleridir (KMYKK m.12). 

 İl özel idaresi, il sınırları içerisinde çevrili bir coğrafi alanda yaşayan 

insanların orada yaşamalarından kaynaklanan ortak ihtiyaçlarını karşılamak için 

kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz yer yönünden yerinden yönetim kuruluşudur. İl 

özel idaresinin vazife alanı sadece yerleşim birimleri değil, il coğrafi sınırları içinde 

kalan her yerdir24. 

İl özel idarelerinin gelirlerine ilişkin uyuşmazlıklarda da görevli mahkeme 

vergi mahkemeleridir. İl özel idarelerinin gelirlerine ilişkin düzenlemeler 5302 sayılı 

İl Özel İdaresi Kanunu’nda25 yer almaktadır. Bu Kanun’un “İl özel idaresinin 

gelirleri” başlıklı 42’inci maddesinde gelirler sayılmaktadır. Bu gelirler, kanunlarla 

gösterilen il özel idaresi vergi, resim ve harç ve katılma payları, genel bütçe vergi 

gelirlerinden ayrılan paylar, genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, 

taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler, il genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil 

edilecek hizmet karşılığı ücretler, faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, 

iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler, diğer gelirlerdir.  

Belediyeye ait gelirler ise, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda26 

düzenlenmektedir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda da belediyenin gelirleri 

sayılmaktadır. Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilk kabul edildiği şeklinde mevcut 

                                                
23  5018 sayılı Kanun’un 81. maddesi ile kaldırılan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu’nun 

uygulandığı dönemde ‘özel bütçeli idare’, ‘katma bütçeli idare’ şeklinde adlandırılmaktaydı. 
Nitekim 5018 sayılı Kanunun kabulü öncesindeki eserlerde de katma bütçeli idareler, kamu 
iktisadî teşebbüsleri ve sosyal güvenlik kurumlarının gelirlerine ilişkin uyuşmazlıkların vergi 
mahkemelerinin görev alanı dışında olduğu belirtilmiştir. Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 240; 
Oğurlu, a.g.e. , s. 319; Ayrıca Anayasa’nın Malî Hükümler başlıklı 4. kısım 1. bölümünde yer alan 
hükümlerdeki “genel ve katma bütçe” ifadeleri 5428 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle, “merkezi 
yönetim bütçesi” ifadesi şeklinde değiştirilmiştir. 9.11.2005 tarihli, 25988 sayılı RG.    

24  Kemal Gözler, İdare Hukuku Cilt I, Bursa, Ekin Yayınevi, 2009, s. 382; Oğuz Sancakdar, İdare 
Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012, s. 216. 

25  5302 sayılı Kanun, 04.03.2005 tarihli, 25745 sayılı RG.  
26  2464 sayılı Kanun, 29.05.1981 tarihli, 17354 sayılı RG.  
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bulunan bazı gelirler sonradan kaldırılmıştır. Buna örnek olarak; meslek vergisi27, 

akaryakıt tüketim vergisi28 ve temizleme ve aydınlatma harcı gösterilebilir. Belediye 

Kanunu’nun 59’uncu maddesinde ise belediyenin gelirlerinin, “kanunlarda gösterilen 

vergi, resim, harçlar ve katılma payları, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, 

genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, taşınır ve taşınmaz malların 

kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, belediye 

meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı 

ücretler29, faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler 

karşılığı sağlanacak gelirler ve diğer gelirler” olduğu belirtilmektedir.  

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediye gelirlerinin halen cari olanları ise 

şunlardır; ilân ve reklâm vergisi30, eğlence vergisi31, haberleşme vergisi32, elektrik ve 

                                                
27  Dan.9.D. , E. 1984/727, K. 1985/400, T. 11.03.1985: “Meslek vergisi tarife kararının yasa ile 

belirlenen en alt ve en üst sınırları aşmamak kaydıyla belediye hudutları içindeki çeşitli semtlerin 
sosyal ve ekonomik farklılıkları da göz önüne alınarak tespit edilmesi ve tarife kararının davacının 
menfaatini ihlâl eden kısmı hakkında karar verilmesi gerekeceği hakkında.”; Dan.9.D. , E. 
1985/777, K. 1987/2839, T. 16.10.1987, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.danistay.gov.tr, 1 Ekim 2012.   

28  Dan.Baş.K., E. 1992/12, K. 1992/13, T. 13.07.1992; Dan.Baş.K. E. 1992/15, K. 199216, T. 
13.07.1992, Danıştay Bilgi Bankası.  

29  Dan.9.D. , E. 2008/5524, K. 2010/1160, T. 10.03.2010, “5393 sayılı Belediye Kanununun 59. 
maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde de, belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre 
tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretlerin belediye gelirleri arasında sayıldığının hükme bağlandığı, 
dosyanın incelenmesinden; davacı bankanın şube adresinin değişmesi nedeniyle işyeri açma ve 
çalışma belgesi almak amacıyla davalı idareye başvurduğu, davalı idarece işyeri açma belgesi 
verilebilmesi için işyeri açma belgesi harcının yanında dava konusu edilen işyeri açma belgesi 
ücretinin de ödenmesinin istenildiğinin anlaşıldığı…”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 11 Eylül 2012. 

30  Dan.9.D. , E. 2003/3474, K. 2005/1550, T. 21.06.2005, “Üst sınırı kanunla belirtilmiş olan ilan ve 
reklam vergisinin tutarının belediye encümenince belirlenemeyeceği hakkında.”; Dan.VDDK, E. 
1999/117, K. 1999/485, T. 12.11.1999: “Ana cadde üzerinde tretuarda özel direkte asılı olan ilan 
panosuna ait ilan ve reklam vergisi; ilanın asılı olduğu özel direk 3030 sayılı yasanın 18. 
Maddesinin (e) bendinde sayılan yerlerden olmadığından büyükşehir belediyesi tarafından yapılan 
tarhiyata karşı açılan davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuka uygunluk bulunmadığı 
hakkında.”; Dan.VDDK, E. 2000/377, K. 2001/149, T. 06.04.2001: “Caddesindeki tretuarda 
yükümlü bankaya ait binanın bahçesinde bulunan özel direkte asılı olduğu ve bu yerin 3030 sayılı 
Yasanın 18/e maddesinde sayılan yerlerden olmadığı, davacı adına cezalı tarhiyat yapılmasında 
isabet görülmediği hk.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 1 Ekim 
2012. 

31  Dan.VDDK, E. 2003/321, K. 2003/444, T. 12.12.2003: “Ganyan bayilerinde oynanan müşterek 
bahis oyunlarından elde edilen hasılat nedeniyle ödenmesi gereken eğlence vergisinin, Türkiye 
Jokey Kulübü’nün bulunduğu yer belediyesine ödenmesi gerekeceği hakkında.” ; ve aynı yönde 
Dan.VDDK, E. 2003/257, 2003/391 T. 17.10.2003, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 2 Ekim 2012.   

32  Dan.9.D. , E. 2000/684, K. 2001/2824, T. 28.06.2001: “GSM abonelerinden tahsil edilen ücretler, 
Belediye Gelirleri Kanunu’nun 29. Maddesinde düzenlenen haberleşme vergisine tâbi değildir.” , 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 2 Ekim 2012.  
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havagazı tüketim vergisi33, yangın sigortası vergisi34, çevre temizlik vergisi35, işgal 

harcı36, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, kaynak suları harcı37, tellallık harcı38, 

hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcı39, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı40, 

                                                
33  Dan.VDDK, E. 2005/232, K. 2006/9, T. 27.01.2006: “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

34 üncü maddesinde; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin 
elektrik ve havagazı tüketim vergisine tâbi olduğu, 37 nci maddesinde ise, verginin matrahının 
tüketilen elektriğin satış bedeli olduğu hükme bağlanmıştır. Kanun hükümlerinin birlikte 
değerlendirilmesinden, tüketeceği elektriği TEDAŞ'tan satın alan kişi ve kurumlar açısından 
elektrik tüketim vergisinin matrahının, TEDAŞ'ın satış fiyatı olduğu açıktır. Ancak, kendi 
tesislerinde ürettiği elektrik enerjisini yine kendi tesislerindeki üretim açısından girdi olarak 
kullanan otoprodüktör şirketlerin tükettikleri elektrik enerjisinin matrahının ne olacağı Kanunda 
açıkça düzenlenmemiştir. Davacının, tükettiği elektrik enerjisini TEDAŞ'tan satın almadığı halde 
kullandığı elektrik bedelinin TEDAŞ'ın üçüncü kişilere satış fiyatı esas alınarak saptanması ve 
buna göre tarhiyat yapılması, vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin esas olması karşısında, 
hak ve nesafet ilkelerine uygun düşmez.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 2 Ekim 2012.  

34  Dan.8.D, E. 1995/2674, K. 1997/1486, T. 05.05.1997, “Yangın sigorta vergisinin Büyükşehir 
belediyesince alınması gerekeceği hakkında.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 2 Ekim 2012. 

35  Dan.9.D. , E. 2003/794, K. 2005/2717, T. 11.10.2005: “Çevre temizlik vergisi bakımından 
yükümlünün işlettiği ve 45 işçi çalıştırdığı süpermarketin personel sayısına göre mi, m2 kullanım 
alanına göre mi vergilendirileceği hakkında.”; Dan.VDDK, E. 1999/28, K. 1999/407, T. 
24.09.1999: “Ticari faaliyetini on ayrı bağımsız bölümde sürdüren davacı adına her bağımsız 
bölüm için ayrı ayrı salınan çevre temizlik vergisinin kaldırılması yolundaki ısrar kararında yasaya 
uygunluk yoktur.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 2 Ekim 2012.  

36  Dan.3.D, E. 2005/862, K. 2005/1889, T. 15.09.2005: “5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
1/C maddesi ile 4 üncü maddesi hükümleri karşısında ilçe merkezindeki cadde ve sokak 
kenarlarına park eden araçlardan park ücreti alınarak yapılan faaliyetin ticari nitelik taşıdığı, 
davacı belediyeye kanunla tevdi edilmiş bir görev olmasının ve bir kazanç gayesi gütmemesinin 
mükellefiyete etkili olamayacağı, olayda 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52 nci 
maddesinde öngörülen prosedüre göre hareket edilmiş ise de, Belediye Meclisince otopark 
ücretinin yasal hadlerin KDV. dahil 1000 misli fazlasıyla belirlenmesi ve tahsil edilmesi karşısında 
bu ücretin işgaliye harcı olarak nitelendirilemeyeceği, faaliyetin işgal harcı tanımını aşarak işletme 
büyüklüğü itibarıyla bilanço esasına göre defter tutmayı ve muhasebeyi gerekli kıldığı, üçüncü 
kişilerden gelir elde edilerek katma değer yaratan işletme niteliği taşıdığının anlaşılması karşısında 
ticari kazanç saikiyle hareket edildiği sonucuna varılmıştır.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 2 Ekim 2012.  

37  Dan.9.D. , 2006/1782, K. 2008/601, T. 06.02.2008: “Belediyelerce kaynak suları harcı 
alınabilmesi için, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca, denetleme ve 
özel işaret konulması gibi hizmetlerin verilmesi icap eder.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 2 Ekim 2012. 

38  Dan.9.D. , E. 1998/1723, K. 1999/3706, T. 21.10.1999: “Belediye sınırları ve mücavir alanlar 
içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye 
münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde gerçek ve tüzel kişiler tarafından her ne surette 
olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık harcına tâbidir.” , 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ekim 2012.  

39  Dan.9.D. , E. 2008/1774, K. 2009/1125, T.04.03.2009: “Belediyeden kiralama yoluyla mezbaha 
işleten şahıslardan hayvan kesim, muayene denetleme harcı alınamaz. Ayrıca bu şahısların harcın 
tahsil edilmesine ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ekim 2012.  

40  Dan.9.D. , E. 1988/293, K. 1989/566, T. 20.02.1989: “SSK’nun demirbaşında kayıtlı baskül ve 
terazilerin 1782 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu’nun 6621 sayılı yasa ile eklenen 1-4. Maddeleri 
uyarınca yapılan muayene ve damgalama işlemleri sırasında 2464 sayılı Yasa’nın 76. Maddesine 
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bina inşaat harcı41, kayıt ve suret harcı42, imar ile ilgili harçlar43, işyeri açma izni 

harcı44, muayene, ruhsat ve rapor harcı45, sağlık belgesi harcıdır. Bunları yanı sıra 

belediyelerce ilgililerden; yol harcamaları, kanalizasyon harcamaları ve su tesisleri 

harcamalarına katılma payı da tahsil edilmektedir. Son olarak belediye sınırları ve 

mücavir alanları içerisinde yer alan müzeler ve maden işletmelerinden belediyelere 

pay ödenmektedir.       

                                                                                                                                     
tahakkuk ettirilen muayene harcında isabet bulunmadığı hakkında.”, , Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ekim 2012.  

41  Dan.9.D. , E. 1993/2784, K. 1994/3728, T. 05.10.1994: "...a.ş. Tarafından tahsis edilen arsalar 
üzerine yapılacak konut nedeniyle bina inşaat ruhsatının alınması sırasında tahsil edilen bedelin 
harç olduğu ve yükümlü kooperatifin 2982 sayılı Kanundaki muafiyetten yararlanacağı 
hakkında.”, , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ekim 2012.  

42  Dan.9.D, E. 2005/4674, K. 2007/2210, T. 06.06.2007, “...Olayda, Bahçeşehir Belediye Başkanlığı 
Belediye Meclisince 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre 2003 yılında 
uygulanacak ücret tarifesinin hazırlandığı, davalı idarece bu ücret tarifesine dayanılarak davacı 
şirket adına proje suret tasdik ücretinin tahakkuk ettirildiği anlaşılmış olup, tarifeyle düzenlenen 
proje suret tasdik ücretine dayanak olan proje tasdik işlemi 2464 sayılı Kanunun 80. maddesinde 
harç konusu yapılan hizmetlerden olduğundan ve bu madde uyarınca proje tasdik işlemleri , aynı 
Kanunun 79. maddesinde de gayrimenkullerle ilgili plan ve kroki suretleri harca tâbi olduğundan 
tarifesi de 96/A maddesine göre Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinden, harca tâbi olan bir 
konunun, ücret konusu yapılmasında isabet bulunmamıştır.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ekim 2012.  

43  Dan.9.D. , E. 2000/773, K. 2001/4787, T. 11.12.2001: “Yükümlü adına belediye encümeninin 
12.4.1999 tarih ve 1043 sayılı kararı ile tarh edilen hafriyat harcı ile kesilen para cezasının 
kaldırılması istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, yükümlünün arsası meyilli olduğu 
için toprak dökerek düzeltme yapmak istediği ve durumu belediyeye bildirmesi üzerine 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun "imar ile ilgili harçlar" başlığını taşıyan 80. maddesinin ( d ) 
fıkrasına göre zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı alındığının ve 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 113. maddesine göre hafriyat harcının bir kat fazlasıyla para cezası kesildiğinin 
anlaşıldığı, yükümlünün eğimini düzeltmek için kendi arsasına yaptığı toprak dökümü, 2464 sayılı 
Kanunun 80. maddesinin ( d ) fıkrasında sayılan ve karşılığında harç alınmasını gerektiren 
işlemlerden hiçbirisine girmediğinden salınan cezalı harçta isabet görülmediği gerekçesiyle kabul 
eden ... Vergi Mahkemesi kararı hukuka uygundur.”, , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 3 Ekim 2012.  

44  Dan.VDDK, E. 2006/199, K. 2006312, T. 17.11.2006: “Avukatlık bürolarının açılması veya 
çalıştırılması hususunda belediyelerin izin verme veya kapatma yetkisi bulunmadığının davalı 
belediye başkanlığınca verilen savunmada da kabul edildiği, bu bürolar nedeniyle belirli bir kamu 
hizmeti karşılığı alınması esas olan işyeri açma izni harcının alınmasının hukuken mümkün 
olmadığı, bu durum karşısında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 4.9.2000 tarih ve 48119 sayılı 
genelgede yer atan "kendi meslek kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de belediyelere ayrıca 
"İşyeri Açma İzni Harcı" ödemeleri gerektiği yolundaki belirlemenin avukatlara uygulanması 
mümkün olmadığından avukatlar yönünden iptali gerekir.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ekim 2012. 

45  Dan.9.D. , E. 2000/7017, K. 2002/2785, T. 11.06.2002: “2464 sayılı Kanunun 82. maddesi 
uyarınca istenilen muayene ruhsat ve rapor harcının ihbarname ile istenilmesi gerekirken yazı ile 
istenilmesinde isabet yoktur. Öte yandan belediyelerin asli ve zorunlu kamusal görevlerinden olan 
ve kanunla harç konusu yapılan bir hususta ayrıca ücret istenilemez.” , Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ekim 2012. 
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Köy gelirleri ise 442 sayılı Köy Kanunu’nda46 sayılmaktadır. Köy ihtiyar 

meclisinin yetkisinde bulunan salmadan gelen para, Köy Kanunu’na göre alınacak 

cezalar, köye hediye edilen ve bağışlanan paralar, köy namına ekilen tarla gelirleri 

gibi gelir kalemleri Köy Kanunu’nun 17’inci maddesinde sayılmıştır. 

Candan’a göre anılan hükümlere göre vergi mahkemelerinde açılacak 

davaların, vergi, resim harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin bulunması yeterli 

görülmüştür. Davanın anılan konulara ilişkin bulunması, dava konusu idarî işlemin 

vergi mevzuatının uygulanmasıyla tesis edilmiş olması demek olacağından; 

vergilendirmenin tip işlemleri dışında kalan, fakat vergi mevzuatının uygulanmasıyla 

tesis edilen diğer tüm işlemleri de kapsamına alabilecek niteliktedir47.   

Ancak yine de vergi mahkemelerinin görev alanını belirleyen 2576 sayılı 

Kanun’un 6’ıncı maddesi hükmünün kolayca anlaşılması ile bu hükme dayanarak 

vergi mahkemelerinin hangi uyuşmazlıklar bakımından görevli olduğunu 

belirleyebilmek için net bir ayrım yapılabilmesi zor gözükmektedir. Vergi 

mahkemelerinin görev alanını belirleme konusunda genel itibarıyla mahkeme 

kararlarının yol göstericiliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada da bu husustan 

yararlanılacaktır. 

a. Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümler ile Bunların 

Zam ve Cezalarından Doğan Davalar ile Tarifelere İlişkin 

Davalar 

Öncelikle ‘vergi’, ‘resim’, ‘harç’ ‘ve benzeri mali yüküm’ kavramlarının ne 

anlama geldiğini kısaca belirtmek gerekir. Verginin tanımı yapmak pek kolay 

değildir. Öğretide verginin niteliklerinden yola çıkılarak ona çeşitli tanımlamalar 

getirildiği görülmektedir. Verginin tanımlarındaki bu çeşitlilik verginin niteliğini 

farklı şekilde kabul etmekten ve açıklamaktan ileri gelmektedir48. Bundan daha öte 

                                                
46  442 sayılı Kanun, 07.04.1924 tarihli, 68 sayılı RG.  
47  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 30.  
48  Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, 4. Baskı, Bursa, Ekin 

Yayınevi 2012, s. 142. 
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Erginay, verginin tanımını yapmaya çalışmanın pek de rasyonel bir iş olmadığını 

dahi söylemektedir49.  

Vergi; devletin millî gelirden cebir yolu ile aldığı parasal bir paydır50. 

Verginin karakteristik özelliklerinden yola çıkılarak “vergi belirli bir hizmet karşılığı 

olmamak ve geri verilmemek üzere kamu harcamalarını karşılamak amacıyla 

fertlerden cebir yoluyla alınan bir paradır.” şeklinde bir tanım da yapılmaktadır51. 

Sayar’ a göre ise vergi, “kamu tüzel kişilerinin masraflarını yapmak için özel bir 

karşılık bahis konusu olmaksızın fertlerden aldıkları cebrî bir hissedir.”52. Kamu 

gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olan vergiler, zorunlu bir ödeme olmaları, 

karşılıksız olarak,  gerçek ve tüzel kişilerden para şeklinde alınmaları bakımından 

diğer kamu gelirlerinden büyük ölçüde ayrılırlar53. Anayasa Mahkemesine göre ise 

vergi; kamu giderlerini karşılamak amacıyla kanunlarla gerçek ve tüzel kişilere malî 

güçlerine göre getirilen bir yükümlülüktür. Kamu gelirlerinin en önemli unsurudur54.  

“Devletin yaptığı bazı hizmetlerden, vergilerin aksine fertlerin faydalanma 

dereceleri kısmen saptanabilir. Başka bir deyişle kamu hizmetlerinin bir kısmında, 

genel mahiyette olmakla beraber, bu hizmetlerin fertlerin, tek tek faydalanma 

dereceleri de göz önüne alınabilir. Bunlar, bölünebilen ve ferdîleşebilen, 

hizmetlerdir, iç ve dış güvenlik hizmetinden kimin ne kadar faydalandığı bilinemez; 

fakat tapu, adliye ve noter hizmetlerinden belirli kişilerin, yani bu hizmetlerden 

faydalanmak durumunda olanların faydalanma derece ve miktarları tahminî olarak 

                                                
49  Akif Erginay, Kamu Maliyesi, 18. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi, 2010, s. 53, verginin tanımını 

yapmaya çalışmanın pek de rasyonel bir iş olmadığını belirtmekle birlikte yazar, bazı kanunî ve 
doktrinde geçen tanımlara eserinde yer vermektedir.  

50  Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, 11. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2000, s. 215. 
51  Nadaroğlu, a.g.e. , s. 215 (Yazar bu tanımın Gaston Jeze’ye ait olduğunu belirtmektedir); Benzer 

bir tanım için bkz. Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, 12. Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, s. 297.  
52  Nihad S. Sayar, Kamu Maliyesi Cilt I: Kamu Gider ve Gelirleri Prensipleri, 5. Baskı, İstanbul, 

İ.İ.T.İ.A. Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları No: 256, 1975, s. 84. 
53  Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, 14. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, s. 105; “Vergi belirli 

bir kamu hizmetine bağlı olmaksızın birtakım parasal değerlerin, geri verilmemek üzere, kesin 
biçimde, kamu kesimine aktarılmasıdır. Bu tanımın esas olarak çağdaş toplumlardaki vergi 
tanımından hareket ettiği ve vergi tarihinde hayli sık rastlanan ‘ayni vergiler’i yada ‘iane-i yardım’ 
türünden gönüllülükle zorlama unsurlarını birlikte bünyesinde taşıyan mükellefiyetleri dışarıda 
bıraktığı hatırdan çıkarılmamalıdır” Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 7 ve dn. 3.   

54  Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 1995/24, K. 1995/52, T. 28.09.1995, Anayasa Mahkemesi 
Kararlar Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.anayasa.gov.tr, 20 Şubat 2012.  
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saptanabilir.”55 Tam da bu noktada kamu gelirlerinin diğer bir türü olan harçlar 

gündeme gelmektedir. Harçlar, yine kamusal güce dayanarak, kamu idaresinin bazı 

kamu hizmetlerinden faydalanma karşılığı olarak alınan paralardır56. Bir başka 

tanıma göre ise, harçlar, sınaî ve ticarî bir karakter taşımayan kamu hizmetlerinden 

faydalananların, bu hizmetlerin karşılığı olarak ödedikleri paraları ifade eder57. 

Kamusal nitelikteki bir hizmetten bazı kişilerin özel yarar elde etmeleri söz 

konusu olabilir. Harçların alınmasında da amaç kamu hizmetlerinin finansmanıdır. 

Harçların en tipik örneği yargı harçlarıdır58. Harçların kamu hizmetlerinden özel 

yarar elde edilmesi sonucu tahsil edilmesine rağmen harç bedeli ile hizmetin maliyeti 

arasında hiçbir ilişki yoktur. Çünkü harçların miktarı saptanırken maliyet unsuru 

değil, siyasal, sosyal ve malî faktörler göz önünde tutulmaktadır59.   

Harçlar ile vergileri nitelik olarak birbirinden ayırmanın kolay olmadığı 

belirtilmektedir. Harç ile vergi ayrımının başlıca unsur, harçlarda ödenen para 

karşılığında devletçe sağlanan belli, somut bir hizmetin sunulmasıdır. Burada harca 

veya resme tabi olan kamu hizmetlerinden yararlanıp yararlanmamanın ilgili kişinin 

arzusuna bağlı olduğu iddiası bulunmaktadır. Ancak bu iddianın isabetsiz olduğu 

ifade edilmektedir. Çünkü ilgili kişinin harca tabi kamu hizmetinden 

faydalanmamayı seçebilme imkânı olsa da söz konusu kamu hizmetlerinden 

vazgeçebilmek çoğu kez çok güç, hatta imkânsızdır. Örneğin bir kişinin harç 

ödememek için yurt dışına çıkmaktan veya öğrenim görmekten vazgeçmesi 

düşünülemez60. 

                                                
55  Erginay, a.g.e. , s. 39.    
56  Akdoğan, a.g.e. , s. 106; Nadaroğlu, a.g.e. , s. 194; Edizdoğan, Çetinkaya, Gümüş, a.g.e. , s. 113; 

Burak Pınar, Yargı ve İcra Harçları, 2. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2009, s. 1.    
57  Sayar, a.g.e. , s. 246.    
58  Akdoğan, a.g.e. , s. 106; Nadaroğlu, a.g.e. , s. 194; Yargı harçları hakkında geniş bir çalışma için 

bkz. Pınar, a.g.e. , s. 43 vd. 
59  Nadaroğlu, a.g.e. , s. 194; “Vergilemenin aslî fonksiyonu kamu giderlerinin finansmanı, ölçüsü ise 

üretilmesi ve sunulması gereken kamu hizmetlerinin hacmi olduğuna göre, sadece vergi 
benzerlerinde değil, vergide de global bir karşılık olmadığından ne verginin ne de vergi 
benzerlerinin piyasa bildirim birimi anlamında “fiyat” olduğunu söylemek mümkün değildir.” S. 
Ateş Oktar, “Vergi Benzeri Malî Yükümlülükler Ek Malî Yükümlülükler ve Bir Totolojik 
Düzenlemenin Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi 
Konferansları, 37. Seri, Yıl: 1996/1997, s. 155-189, s. 161.  

60  Oktar, Vergi Benzeri Malî Yükümlülükler, s. 164; Nadaroğlu, a.g.e. , s. 195; Uluatam, a.g.e. , s. 
297-298. 



66 
 

Yargı harçları, yargı hizmetlerinden faydalanan kişi ya da kuruluşların kamu 

idarelerine ödedikleri harçlardır61. 492 sayılı Harçlar Kanunu62, harçlar ile ilgili genel 

bir düzenlemedir. Bu Kanun’un 1’inci maddesinde sayılan harç türleri63 için yine 

aynı Kanun’da belirtilen tarifelere göre söz konusu harçlar alınmaktadır. 

Harçlar ile ilgili olarak, vergi yargısı harçları ile yargı harçlarının kanunun 

şümulünü belirleyen 1’inci maddesinde ayrı sayılması ve ayrı maddelerde 

düzenlenmesi dikkat çekmektedir. Bunun sebebi 1982 İdarî Yargı Reformu’na kadar 

olan zaman diliminde vergisel uyuşmazlıkları İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının 

çözmesidir. Nitekim Harçlar Kanunu’nun ilk kabul edildiği halinde mevcut 

durumdaki vergi yargısı harçları, “vergi itiraz harçları” şeklinde 

isimlendirilmekteydi64. Vergi yargısı harçlarını da yargı harçları kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiğinde şüphe yoktur65. 

  Resim ise bazen vergi bazen de harç anlamında kullanılan bir kamu geliri 

türünün adıdır66. Vergi ve harcın özellikleriyle birlikte değerlendirildiğinde resmin 

kendine has bir özelliği olduğu söylenememektedir67. Bir başka tanıma göre ise 

resimler bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetkili kuruluşlar tarafından izin verilmesi 

dolayısıyla yapılan bir ödemedir68. Ancak resimler bazen tamamen karşılıksız 

bazense bir hizmetten yararlanmanın ya da bir hakkı elde etmenin karşılığı olarak 

alınmaktadır. Karşılıksız olarak alınanların ise vergiden başka bir şey olmadığı 

belirtilmektedir69. Bir hakkı elde etmenin karşılığı olarak alınan resme, avlanma 

ruhsatı(izni) için alınan ücret70; bir hizmetten yararlanma karşılığı olarak alınan 

                                                
61  Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 8.    
62  492 sayılı Kanun, 17.7.1964 tarihli, 11756 sayılı RG.    
63  Kanunun 1. maddesinde sayılan harçlar şunlardır: yargı harçları, noter harçları, vergi yargısı 

harçları, tapu ve kadastro harçları, konsolosluk harçları, pasaport, ikamet tezkeresi vize ve 
Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, gemi ve liman harçları, imtiyazname, ruhsatname ve diploma 
harçları, trafik harçları.    

64  17.7.1964 tarihli ve 11756 sayılı RG, s. 1.    
65  Pınar, a.g.e. , s. 43.    
66  Sayar, a.g.e. , s. 244.   
67  Nadaroğlu, a.g.e. , s. 196; Uluatam, a.g.e. , s. 297; Akdoğan, a.g.e. , s. 108.   
68  Erginay, a.g.e. , s. 40; Akdoğan, a.g.e. , s. 108; Edizdoğan, Çetinkaya, Gümüş, a.g.e. , s. 114.   
69  Nadaroğlu, a.g.e. , s. 196; Oktar, Vergi Benzeri Malî Yükümlülükler, s. 163.   
70  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre: “Avcılık belgesi sahibi avcılar, 

avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma izin ücretini Döner Sermaye İşletmesine yatırmak 
suretiyle avlanma izni almak zorundadırlar. Avlanma izin ücreti Bakanlıkça, hayvan gruplarına, 
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resme ise ulaştırma altyapıları resmi71 örnek verilebilir. Karşılıksız olarak alınan 

resim türü ise ithalde alınan damga resmidir. 

Harçlarda olduğu gibi resimlerde de bir kamu hizmetinin söz konusu olduğu 

fakat bu hizmetin, izin verme ya da özel hukuk içerisindeki bazı ilişkileri düzenleme 

şeklinde özel bir hizmet olduğu belirtilmektedir. Bu bakımdan, devletin sunduğu 

hizmetin değerinin saptanmasındaki güçlük burada daha yoğun olarak görülür72.  

 Vergi benzeri mali yükümlülük veya parafiskal gelir olarak adlandırılan bu 

kamu geliri türü de kamu gelirleri içerisinde nicelik yönünden önemli yer tutmakla 

birlikte yeterince açıklığa kavuşmuş bir kavram değildir73. Genel olarak vergi benzeri 

malî yükümlülüklerin özellikleri, kamusal hizmetler gören teşekküllerin 

finansmanını sağlamak amacıyla tahsil olunması; karşılıklı olması; ödenmesinin 

zorunlu olması; devlet bütçesinde yer almaması yani bütçe dışı olmasıdır74. Vergi 

benzeri malî yükümlülükler içinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

giriş ve yıllık aidatları ile çeşitli fonlar için yapılan kesintiler iki önemli grubu 

oluşturur75.  

Anayasa Mahkemesi’ne göre, vergi benzeri malî yükümlülükler kimi zaman 

vergi, resim ve harcın özelliklerini ayrı ayrı yansıtırken kimi zamanda verginin harç 

ve resimin ortak ögelerini taşıyabilir. Kısmen de olsa karşılık ve yararlanma ilkesinin 

geçerli olduğu76 vergi dışı yükümlülüklerin ortak özellikleri, kanunla konulmaları ve 

kamu gücüne dayalı olarak alınmalarıdır77. 

                                                                                                                                     
avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilir. Avlanma 
izni bir av yılı içindir.”, 11.07.2003 tarihli ve 25165 sayılı RG.    

71  Dan.7.D. , E. 1993/4215, K. 1996/429, T. 12.02.1996 (Çevrimiçi) www.kararara.com, 16 Eylül 
2013.    

72  Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 8-9; Pınar, a.g.e. , s. 36-37.    
73  Nadaroğlu, a.g.e. , s. 201.    
74  Nadaroğlu, a.g.e. , s. 202; Oktar, Vergi Benzeri Malî Yükümlülükler, s. 162; Akdoğan, a.g.e. , s. 

428; Edizdoğan, Çetinkaya, Gümüş, a.g.e. , s. 347.     
75  Uluatam, a.g.e. , s. 298.     
76  Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2003/9, K. 2004/47, T. 01.04.2004: “Vergiler dışındaki malî 

yükümlülüklerde kısmen de olsa karşılık ve yararlanma ilkesi geçerli olur. Çünkü bu 
yükümlülüklere konu olan hizmetlerden kişilerin yararlandırılması, bu bağlamda malî bir karşılığa 
dayandırılabilmesi olanağı vardır.”, Mustafa Akkaya, “Bir Benzeri Malî Yükümlülük TRT Payı”, 
Halûk Konuralp Anısına Armağan Cilt 2, Ankara, Yetkin Yayınları, 2009, s. 783-793, s. 783.  

77  Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 1995/24, K. 1995/52, T. 28.09.1995, A.e., s. 783. 
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 Benzeri malî yükümlülüklere, kural olarak genel bütçeye girmedikleri için 

anayasal bir ilke olan “bütçe planının tamlığı ilkesi”ni zedelemekte olduğu ve 

böylece bunların parlamento denetimi dışında kaldıkları gibi, devletin finans 

dengesini kontrolü esnasında gerekli olan “tüm gelirler üzerinde genel bir görüş 

sahibi olma”yı engelledikleri yönünde eleştiriler getirilmektedir78. Ayrıca bu gibi 

nedenlerden ötürü benzeri malî yükümlülüklerin istisnaen kullanılmaları ve 

kullanıldıkları durumlarda da getiriliş sebeplerinin ayrıntılı olarak açıklanması 

gerektiği ifade edilmektedir79. 

Vergi hukuku kaynaklarında yer alan vergi, resim, harç, vergi benzeri malî 

yükümlülük, harçlara katılma payı gibi kavramların anlamları zaman zaman 

yeterince açık olmadığından çeşitli tartışmalar ve yanlış anlamalar ortaya 

çıkabilmektedir80. Vergi mahkemelerinin görev alanının belirlenmesinde de bu 

kavramların kıstas olarak kullanılması, bu kavramlara ilişkin uyuşmazlıkların 

hangilerinin olduğunun belirlenmesinde sorun ortaya çıkarabilecektir. Zira bu başlık 

altında incelenen uyuşmazlıklar bakımından, ortaya çıkan uyuşmazlıkların vergi 

mahkemelerinin görev alanına girmesi, anlamlarının çok net olmadığı ifade edilen 

vergi, resim, harç ve vergi benzeri malî yükümlülükler kavramlarına ilişkin 

uyuşmazlıklar olmasına bağlıdır.  

 Tarifelere ilişkin uyuşmazlıklardan81 kasıt ise, yine vergi, resim ve harç ile 

benzeri mali yükümlülüklerle ilgili tarifelere göre tarh ve tahakkuk işlemlerinden 

çıkan uyuşmazlıklar ile tarifelerin iptaline ilişkin olan uyuşmazlıklardır82. 

                                                
78  Funda Başaran, Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı, Vergi Sorunları 

Dergisi, S. 118, s. 114-133, s. 133. 
79  Başaran, a.g.e. , s. 133. 
80  Oktar, Vergi Benzeri Malî Yükümlülükler, s. 184. 
81  Dan.8.D. , E. 2004/4249, K. 2005/2083, T. 03.05.2005: “Dava, belediyelerin 2003 yılında 

uygulayacakları su ve atık su ücret tarifelerinin belirlenmesine ilişkin Çevre Koruma Altyapı 
Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclisi kararının iptali talebiyle açılmıştır. Su tarifelerine 
ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözüm yeri idare mahkemesi, atıksu ücreti tarifesine ilişkin 
uyuşmazlığın görüm ve çözüm yeri ise vergi mahkemesi olduğundan, iki ayrı mahkemenin görev 
alanını ilgilendiren dava konusu işlemlere karşı ayrı ayrı dilekçelerle dava açılması gerekir…Bu 
itibarla, belediyelerin belirledikleri tarifelere göre aldıkları atıksu ücretleri çevre temizlik vergisi 
niteliğinde olduğundan, yukarıda alıntısı yapılan 2576 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında 
uyuşmazlığın görüm ve çözümünde görevli mahkeme vergi mahkemesi olup ücrete tâbi iş 
niteliğinde anılan 97. madde hükmüne göre alınan su ücretlerine ilişkin tarifeler ise, vergi, resim 
ve harç niteliğinde olmadığından bunlara ilişkin uyuşmazlıkların görüm ve çözümünde görevli 
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Bir uyuşmazlığın vergi, resim ve harç ile benzeri mali yükümlülükle ilişkili 

olması durumunda sırf bu niteliğinden dolayı vergi mahkemelerinin görev alanına 

girmemektedir. Ayrıca bunun genel bütçe, il özel idaresi ve köylere ait bir gelir 

niteliğini de taşıması gerekmektedir83. 

(1) Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülüklerin 

Tarh, Tahakkuk İşlemleri ile Ceza Kesme İşlemlerine İlişkin 

Uyuşmazlıklar 

Vergi, resim ve harç ile benzeri mali yükümlülüklerin tarh ve tahakkuk 

işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar vergi mahkemesinin görev alanı içerisindedir. 

Ayrıca zikredilen vergi, resim ve harç ile benzeri mali yükümlülüklerin yanı sıra 

bunların zam ve cezalarına ilişkin uyuşmazlıklarda vergi mahkemesinin görev 

alanındadır. 

Benzeri mali yükümlülük84 kavramının kapsamı önemlidir. Çünkü kapsamın 

belirlenmesine göre vergi veya idare mahkemesinin görevi ortaya çıkacaktır. 

                                                                                                                                     
mahkeme ise, idare mahkemesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, su tarifelerine ilişkin 
uyuşmazlığın görüm ve çözüm yeri idare mahkemesi, atıksu ücreti tarifesine ilişkin uyuşmazlığın 
görüm ve çözüm yeri ise vergi mahkemesi olduğundan iki ayrı mahkemenin görev alanını 
ilgilendiren dava konusu işlemlerin, 2577 sayılı Yasanın 5. maddesi uyarınca, su ve atık su ücret 
tarifelerine ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda her iki işlem hakkında ayrı 
ayrı verilecek dilekçelerle dava açılması gerektiği gerekçesiyle davanın dilekçe yönünden 
reddedilmesi gerekirken işin esasına girilerek dava konusu işlemin iptali yönünde verilen 
mahkeme kararında yasal isabet bulunmamaktadır.”; Dan.9.D. , E. 1986/1656, K. 1987/3281, T. 
18.11.1987, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 5 Ekim 2012.  

82  Oğuzhan Demir, “Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkeme” Atatürk Üniversitesi 
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S. 3-4, s. 219-256, s. 195. 

83  Dan.VDDGK, E. 1993/103, K. 1994/130, T. 25.02.1994: “…2576 sayılı Yasanın "Vergi 
Mahkemelerinin Görevleri" başlıklı 3410 sayılı Yasayla değişik 6 ncı maddesinin (a) bendinde, 
genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 
yükümler ve bunların, zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaların vergi mahkemeleri tarafından 
çözümlenmesi kurala bağlanmıştır. Gelir (stopaj) Vergisine ilişkin kaçakçılık cezasının genel 
bütçeye girdiğinde kuşku bulunmamakla birlikte, 3238 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinin 5 
işaretli fıkrasına göre Gelir (stopaj) Vergisi esas alınarak hesaplanan Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu vergi benzeri mali yüküm niteliği taşımasına karşın, genel bütçe ile il özel 
idareleri, belediye ve köylere ait bir gelir değildir, dava konusu kaçakçılık cezalı Savunma Sanayii 
Destekleme fonu, Gelir (stopaj) Vergisi esas alınarak ve bu vergiye ilişkin ceza ile birlikte tarh 
edilmiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 5 Ekim 2012.  

84  Dan.9.D. , E. 1987/529, K. 1987/827, T. 16.03.1987; “…belediyelere ait vergi, resim, harç ve 
benzeri mali yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar vergi 
mahkemelerinin ana görevlerinden birini oluşturmaktadır. Belediyeler tarafından tarh, tahakkuk ve 
tahsil edilen mali yükümler ise oldukça çok ve çeşitlidir. Bunların büyük bölümü 26/5/1981 gün 
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Danıştay kararları ışığında; imar çapı bedeli85 atık su bedeli86, kanal temizleme ve 

arıtma payı tarifesi87, elektrik iştirak payı88, tapu harcı89, kuyu suyu satışından elde 

edilen gelirden talep edilen bedel90 benzeri mali yüküm olarak sayılabilir. 

(2) Gümrük Kanunu’na Tâbi Vergi ve Resimler İle Bunların 

Zam ve Cezalarına İlişkin Uyuşmazlıklar 

 Vergi Usul Kanunu’nun ‘Kanunun Şümulü’ başlıklı 1’inci maddesi, vergi 

mahkemelerinin görev alanını belirleyen 2576 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesiyle 

paralel bir şekilde, “Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel 

bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, 

resim ve harçlar hakkında uygulanır.” şeklindedir. Yani 2576 sayılı Kanun’un 6’ıncı 

maddesinde belirtilen genel bütçeye, il özel idaresi ve belediyenin gelirleri arasına 

                                                                                                                                     
ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu`nda düzenlenmiştir. Uygulamada uyuşmazlığa yol açan 
konular daha çok "benzeri mali yükümler" deyiminin kapsamını belirleme noktasından 
doğmaktadır. Türk mali sisteminde, genel bütçeye giren dairelerle mahalli idareler dışında kalan 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca vergi, resim ve harç alınması mümkün değildir. Vergi 
mahkemelerinin görevleri arasında sayılan "Benzeri mali yükümler"in en tipik örnekleri ise 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu`nda yer almaktadır. Anılan yasanın 86-94. maddelerinde 
düzenlenen harcamalara katılma payları ile 97. maddesinde öngörülen ve ilgililerin isteği üzerine 
yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretlerin "benzeri mali yükümler"den olduğu kuşkusuzdur. Nasıl 
ki, bir vergi, resim, harç olmayan, ancak köy bütçesine giren "salma"nın, benzeri mali yüküm 
olduğu tartışmasız ise, belediyelerce de Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınan hizmet karşılığı 
ücretlerin de benzeri mali yükümler kapsamında olduğunu kabul etmek gerekmektedir.”, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 5 Ekim 2012. 

85  Dan.9.D ., E. 1987/529, K. 1987/827, T. 16.03.1987, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 6 Ekim 2012. 

86  Dan.9.D. , E. 2000/447, K. 2000/4107, T. 21.12.2000: “…Atık su bedeli altında istenilen meblağ 
çevre temizlik vergisi kapsamına dâhil olduğuna göre... Tarifeler Yönetmeliğinin hukuka 
uygunluk denetiminin vergi mahkemesinin görevinde olduğu açık olup, Danıştay 8. Dairesi 
kararından bahisle… Tarifeler Yönetmeliğinin iptaline ilişkin talebi reddeden mahkeme kararında 
isabet bulunmadığı…”, Selami Demirkol, M. Önder Tekin, Nihat Toktaş, Danıştay Vergi Dava 
Daireleri Karar Özetleri, 2. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2006, s. 193.  

87  Dan.9.D. , E. 1989/5098, K. 1991/50, T. 15.01.1991, , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 6 Ekim 2012. 

88  Dan.9.D. , E. 1987/2082, K. 1988/2577, T. 28.06.1988, , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 8 Ekim 2012. 

89  Dan.9.D, E. 1987/1057, K. 1988/1383, T. 05.04.1988: “ … vergi hukuku ile ilgili bir muameleye 
karşı dava açılabilmesi, bunların öncelikle 378. maddede öngörülen şekilde tesis edilmelerine 
bağlı olduğu gibi tapuda yapılacak işlemlerden dolayı ödenmesi gereken Tapu Harcına ilişkin 
olarak Vergi Usul Kanununda öngörülen usûle uygun şekilde teşekkül eden uyuşmazlıkları 
çözümlemek görevi, adli yargı yerlerine değil, idarî yargı yerlerine ait olup idarî yargıda da vergi 
mahkemelerinin görevi içindedir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 17 Ekim 2012. 

90  Dan.9.D. , E. 2000/584, K. 2001/2581, T. 13.06.2001, Demirkol, Önder, Toktaş, a.g.e. , s. 256. 
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giren vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanacaktır. Köy gelirlerine ilişkin 

uyuşmazlıklar vergi mahkemelerinin görev alanına girse de Vergi Usul Kanunu’nun 

şümulü içerisinde yer almamaktadır. 

 Vergi Usul Kanunu’nun 2’inci maddesinde gümrük idareleri tarafından alınan 

vergi ve resimler hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu91’nun 242’inci maddesinin 

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Gümrük Kanunu’nun 242’inci maddesi 

ise, bu kanun kapsamındaki vergi veya resimlere, bunların cezalarına ve idarî 

kararlara karşı bunların yükümlülere tebliği tarihinden itibaren üst makama veya üst 

makam yoksa aynı makama bir idarî başvuruda bulunması gerektiğini belirtmektedir. 

Bu zorunlu bir başvurudur. Her ne kadar kanundan bu bir seçimlik imkânmış gibi 

anlaşılsa da itiraz yoluna gitmek uyuşmazlığı yargı yoluna götürebilmek bakımından 

başvurulması, tüketilmesi zorunlu bir yoldur. Aksi halde doğrudan yargı yoluna 

başvurulması durumunda, idarî merci tecavüzü olduğu gerekçesiyle görevli idarî 

mercie tevdi kararı verilecektir92. 

 Başvurulan idareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak 

ilgili kişiye tebliğ edilir. İtiraz dilekçesinin süresi içerisinde yanlış makama verilmesi 

halinde itiraz süresinde yapılmış sayılacak ve idarece yetkili makama ulaştırılacaktır. 

Yani mükellefler, kendilerine salınan gümrük vergileri konusunda, gümrük idaresi 

yerine örneğin vergi idaresine başvururlarsa vergi idaresi bunu gümrük idaresine 

gönderecektir. Ayrıca vergi idaresine başvurma tarihi gümrük idaresine başvurma 

tarihi olarak sayılacaktır (Gümrük Kanunu m. 242/2 ve m.242/3)93. 

 Zikredilen 242’inci maddenin 4’üncü fıkrasında idarî başvurunun; yani, 

itirazın reddi durumunda işlemin yapıldığı yerdeki idarî yargı mercilerine 

başvurulabileceği belirtilmektedir. Acaba burada ‘idarî yargı mercileri’ derken idare 

mahkemeleri mi yoksa vergi mahkemeleri mi kastedilmektedir? 

                                                
91  4458 sayılı Kanun, 04.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı RG. 
92  Tayfun Ercan, Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s. 

206. 
93  Dan.VDDGK, E. 2009/88, K. 2010/76, T. 05.03.2010, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 

(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 15 Ekim 2012. 
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 Bu noktada 2576 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesinde belirtilen ‘genel bütçeye 

ait vergi, resim ve harç ile benzeri mali yükümlülükler’ ibaresi önemlidir. Zira 

gümrük idaresinin genel bütçeye dâhil olduğu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun 12’inci maddesi ve söz konusu Kanun’un “Genel Bütçe 

Kapsamındaki Kamu İdareleri”ni listeleyen, ekler kısmındaki (I) sayılı cetvelden 

anlaşılmaktadır. Bu cetvele göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, genel bütçeye dâhil 

kurumlar arasındadır. Dolayısıyla Gümrük Kanunu çerçevesinde doğan vergi ve 

resimler hakkında yapılan idarî başvurunun reddi üzerine idarî yargı içerisindeki 

görevli mahkeme vergi mahkemeleridir94. 

 Yine Gümrük Kanunu’na tâbi vergi ve resimler ile bunların zam ve 

cezalarından95 doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin vergi mahkemeleri 

olduğuna dair uygulamada çeşitli kararlarla karşılaşmak mümkündür. Danıştay 

İçtihatları Birleştirme Kurulu, gümrük vergisi ile bağlantılı olan toplu konut fonuna 

ilişkin uyuşmazlığın, gerek usul ekonomisi gerekse ayrı mahkemelerde görülmesinin 

uygulamada ortaya çıkardığı sıkıntılar nedeniyle vergi mahkemelerinde görülmesi 

gerektiğini içtihat etmiştir96. 

 Gümrük para cezasına itiraz ile ilgili bir kararda ise “ithal edilen eşyanın 

kıymeti ile ilgili olarak kesilen gümrük para cezasının hukuka uygunluğunun 

tartışılması Asliye Ceza Mahkemesinin görevine girdiğinden, ceza kararına vaki 

itirazın işleme konulmaması yolundaki idarî işlemin idarî davaya konu olması 

olanağı bulunmadığı, ancak ödeme emirlerine karşı açılan dava sırasında para 

                                                
94  Öner, a.g.e. , s. 586; Ercan, a.g.e. , s. 206. 
95  Dan.,7.D, E. 1995/4811, K. 1996/769, T. 05.03.1996: “…Haciz varakasının gümrük vergi ve 

resimleri üzerinden hesaplanan para cezasına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davayı 
çözümlemekle vergi mahkemesinin görevli olduğu…”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 19 Ekim 2012.  

96  Dan.İBK, E. 2003/1, K. 2003/1, T. 22.05.2003: “Gümrük vergisi ile bağlantılı olan toplu konut 
fonuna ilişkin davanın, vergi ile ilgili uyuşmazlık sonucunda ortaya çıkan hukukî duruma bağlılığı 
ve aralarında bir yönden sebep sonuç ilişkisi bulunması karşısında bu iki uyuşmazlığın gerek usûl 
ekonomisi ve gerekse davaların farklı mahkemelerde görülmesinin uygulamada ortaya çıkardığı 
sakıncalar nedeniyle 2576 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesi uyarınca vergi mahkemesince 
çözümlenmesi gerektiği…”, Demirkol, Tekin, Toktaş, a.g.e. , s. 1484; Dan.VDDK, E. 2002/421, 
K. 2003/373, T. 03.10.2003: “ Toplu Konut Fonuna ilişkin davanın Danıştay İçtihatları Birleştirme 
Kurulunun 22.5.2003 ve E. 2003/1, K. 2003/1 sayılı kararı gereğince vergi mahkemesince 
incelenmesi gerektiği hakkında.”, Hukuk Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 8 
Ekim 2012.  
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cezasının kesinleşip kesinleşmediğinin davaya bakan vergi mahkemesince 

inceleneceği” görüşüne yer verilmiştir97. 

(3) İhtirazî Kayıtla Verilen Beyannamelere Dayanılarak 

Yapılan Tarhiyat İşlemlerine Karşı Açılacak Davalar  

 Vergi idaresine verilen beyannamede ihtirazî kayıt olması durumunda, söz 

konusu beyannameye dayanarak yapılan tarh işlemine karşı açılacak davada görevli 

mahkemenin vergi mahkemesi olduğunda şüphe yoktur. Zira bir vergilendirme 

işlemi olan tarh işlemine karşı açılan davada vergi mahkemesinin görevli olması 

doğaldır98. 

Beyana dayanan tarhiyat yönteminin en önemli özelliği, yükümlünün kendi 

beyanına dayanan vergi tarhiyatı işlemine karşı dava açamamasıdır. Bu husus, Vergi 

Usul Kanunu’nun 378’inci maddesinin 2’inci fıkrasında açıkça belirtilmektedir. Bu 

kabul kimsenin kendi bildirimiyle çelişkiye düşmemesi gerektiği ilkesinin doğal bir 

sonucudur99. Hatta öyle ki, matrah bizzat yükümlü tarafından belirlenip beyan 

edildiği için kendi saptaması üzerine yapılacak tarhiyata bir itirazı olmayacağı 

düşüncesiyle, beyan üzerine, tebligat yapılmaksızın, tahakkuk fişi kesilmektedir100.  

 Beyannameye dayanan tarh işlemine karşı dava açılamamasının iki istisnası 

söz konusudur. Birincisi, uygulamanın oluşturduğu ve İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 27’inci maddesinin 4’üncü bendinde kanunî bir temele kavuşan ihtirazî 

kayıtla beyanda bulunma durumudur. İkincisi ise ihtirazî kayıt olmaksızın verilen 

beyannamede hata hallerinden birinin varlığı halinde, yükümlü ya da sorumlunun 

                                                
97  Dan.7.D, E. 1984/4303, K. 1985/1, T. 07.01.1985, Demirkol, Tekin, Toktaş, a.g.e. , s. 1481 ve 

1482.  
98  Ali Uysal, Nurettin Eroğlu, Açıklamalı ve Örnekli Vergi Usûl Kanunu, Ankara, (Yazarların 

Kendi Yayını), 2009, s. 940; Kırbaş, a.g.e. , s. 108.  
99  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 96-97; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 97; Karakoç, Genel Vergi 

Hukuku, s. 265; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 280; Kırbaş, a.g.e. , s. 97; Uluatam, Methibay, a.g.e. 
, s. 112; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 51; Öner, a.g.e. , s. 124. 

100  Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 113. 
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hata düzeltme talebinde bulunması ve bu talebin halinde bu red işlemine karşı dava 

açabilme durumudur101. 

 Ayrıca Gümrük Kanunu hükümlerine göre alınacak vergiler için de 

beyanname verilmektedir ve bu beyanname ve beyanname eki bilgi ve belgelere 

dayanarak hesaplanan gümrük vergilerine karşı itiraz yolu kapalıdır. Ancak bu tür 

beyannameler için de ihtirazî kayıt söz konusu olabilmekte ve böyle bir durumda 

ihtirazî kayıt konulan beyannameye dayanan tarh işlemine karşı yargı yoluna 

gidilebilir102.  

(4) Uzlaşma Komisyonunun Uzlaşma Taleplerini Reddeden 

Kararlarına Karşı Açılacak Davalar ve Uzlaşmanın 

Sağlanamaması Durumunda Yargı Yoluna Gidilmesi 

 Uzlaşma kurumu vergi anlaşmazlıklarının idarî aşamada çözüm yollarından 

birisidir. Vergi Usul Kanunu Ek madde 1 ve devam eden maddelerde 

düzenlenmektedir. İdare uzlaşmada yaptığı bir tür idarî sözleşme ile vergi borcu 

ve/ya da vergi cezasının bir kısmından vazgeçmektedir. Bu feragatten vergi suç ve 

cezalarının niteliği hakkında da sonuçlar çıkarmak mümkündür. Aslında gerçek 

                                                
101  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 96; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 97; Karakoç, Genel Vergi 

Hukuku, s. 265; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 280; Kırbaş, a.g.e. , s. 97; Uluatam, Methibay, a.g.e. 
, s. 112; ; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 144; Öner, a.g.e. , s. 124.   

102  Dan.7.D. , E. 2004/2341, K. 2004/3554, T. 21.12.2004: “4458 sayılı Gümrük Kanununun 242'nci 
maddesinin 1'inci fıkrasında, yükümlülerin, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri için, tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme 
talebinde bulunabilecekleri; 245'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, yükümlülerin, gümrük idaresine 
verdikleri beyanname ve bu beyanname eki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle kendileri 
tarafından hesaplanan gümrük vergilerine itirazda bulunamayacakları belirtilmiştir. Bu hükümlere 
göre, yükümlülerin düzeltme başvurusunda bulunabilmeleri için, kendi beyanlarının dışında ek 
tahakkuk yapılarak tebliğ edilmesi gerekir. Yükümlülerin kendi beyanları üzerine tahakkuk eden 
gümrük vergilerine karşı da idarî itiraz yoluna gidilebilmesi, daha sonra da idarî yargı denetimine 
tâbi tutulabilmesi için, öncelikle, beyannamenin tescil edildiği tarihte, yükümlüler tarafından, 
beyannameye ihtirazî kayıt konulması veya bu kaydı içeren dilekçenin anılan tarihte idarenin 
kaydına girmesi gerekir. İhtirazî kayıt; belli hakları kullanma konusunda serbestliğini korumak 
isteyen tarafın, bu konuda ön koşul ileri sürmesi, çekince koymasıdır. İhtirazî kayıt beyanın serbest 
irade ile yapılmadığını ortaya koyar. Beyanlarının, yükümlüleri bağlamadığından söz edilebilmesi 
için, ihtirazî kaydın, beyannamenin tescil edildiği tarihte konulması gerekir. Ancak bu şekilde, 
beyanın, yükümlülerin iradesi dışında gerçekleştiği anlaşılabilir. Beyannamenin tescil edildiği 
tarihten sonraki bir tarihte ihtirazî kayıt dilekçesi verilmesi ise, yükümlülerin, beyanlarının doğru 
olup olmadığı konusunda kuşkularının bulunduğunu göstereceğinden, beyanın, yükümlülerin 
iradesini yansıtmadığından söz edilemez.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 12 Kasım 2012.  
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anlamda bir suç ve ceza, ancak anayasa ilkeleri çerçevesinde, yetkili organlar 

tarafından affedilebilmektedir. Bunun dışında idarenin dolaylı da olsa, takdiri olarak 

cezadan vazgeçmesi, vergi kabahatleri ve bunların cezalarına özgü bir nitelik olarak 

ortaya çıkmaktadır103. 

Vergi Usul Kanunu’nun ek 7’inci ve ek 11’inci maddeleri uyarınca uzlaşma, 

tarhiyat öncesi mümkün olduğu gibi tarhiyat sonrası da mümkündür. Maliye 

Bakanlığı, kaçakçılık suçunu oluşturan fillerle vergi kaybına yol açılması nedeniyle 

üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gereken tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar hariç, 

vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda tarhiyat 

öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın 

sağlanamaması durumunda tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurulmamaktadır. Fakat 

üzerinde uzlaşma temin edilemeyen vergi ve cezalara karşı yargı yoluna gidilmesi 

mümkündür104. 

 Tarhiyat sonrası uzlaşma da ise, uzlaşmanın vâki olmaması; yani, 

muhatapların uzlaşma toplantısına katılmasına rağmen vergi ve/ya da ceza 

miktarında anlaşamamaları durumunda söz konusu tarhiyata karşı yargı yoluna 

başvurulabilir. Aynı şekilde uzlaşmanın temin edilememesi; yani, muhatapların 

toplantı çağrısına uymamaları, tutanağı imzalamaması ya da ihtirazî kayıt koymak 

istemesi gibi hallerde de yargı yoluna başvurmak mümkündür105. 

 Uzlaşma komisyonunun mükellefin uzlaşma talebini şekle aykırılık veya süre 

aşımı nedeniyle reddetmesi hallerinde komisyonun bu kararına karşı açılacak 

davalara da vergi mahkemelerinde bakılacaktır. Danıştay’a göre bir verginin tarh ve 

tahakkuku üzerine açılan davalara bakmakla vergi mahkemeleri görevli kılınırken, 

bu tarh ve tahakkuktan ayrılabilir nitelikte olup, davaya konu oluşturabilecek vergiye 

                                                
103  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 171; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 703; Karakoç, Vergi 

Yargılaması Hukuku, s. 39-40;Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 171; Mutluer, Vergi Hukuku, 
s. 244; Kırbaş, a.g.e. , s. 193; Öner, a.g.e. , s. 209.  

104  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 711; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 229; Karakoç, Vergi 
Yargılaması Hukuku, s. 49; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 172; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 
245; Kırbaş, a.g.e. , s. 197; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 150; Öner, a.g.e. , s. 213. 

105  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 172; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 234; Uluatam, Methibay, a.g.e. , 
s. 232; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 726; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 61-63; 
Mutluer, Vergi Hukuku, s. 245; Öner, a.g.e. , s. 213. 
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ilişkin idarî işlemler hakkında açılacak davaların idare mahkemesinde görülmesini 

kabul etmek yasanın sistem ve amacına uygun düşmez106. 

(5) İdarenin Vergilendirmeden Önce veya Sonra Vergiye 

İlişkin Olarak Tesis Ettiği Kesin ve İcraî Nitelikteki İdarî 

İşlemler 

 Danıştay’ın uzlaşma komisyonlarının mükellefin uzlaşma talebini reddeden 

kararlarına karşı yukarıda bahsedilen bu konudaki tavrının burada da geçerli olması 

gerekir. Yani idarenin vergilendirmeye ilişkin tesis ettiği işlemlerden önce veya 

sonra, bu işlemlerle ilişkili olan kesin ve icraî işlemlere karşı açılan davalarda görevli 

mahkemeler vergi mahkemeleri olmalıdır107.  

Vergi mahkemelerinde açılan davaların yalnız vergi ve benzeri mali 

yükümlülüklerin tarh, tahakkuk ve tahsil aşamaları ile ilgili davalarla sınırlanması 

mümkün değildir. İdarenin vergilendirmeden önce veya sonra vergiye ilişkin olarak 

tesis ettiği vergiyle ilgili kesin ve yürütülmesi gereken diğer idarî işlemlere karşı 

açılan davalarda da görevli mahkeme vergi mahkemeleridir108. 

 “Yükümlülerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı, 

Vergi İnceleme İle Tespit Edilen Mükellefler Geçici Listesi adı altında yayımlanan 

                                                
106  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkeme, s. 200.  
107  A.e. , s. 200.  
108  Dan.3.D. , E. 1989/4241, K. 1991/2649, T. 17.10.1991: “… Vergi mahkemelerinde açılacak 

davaları yalnızca tarh ve tahakkuk ve tahsil safhasına ulaşmış işlemler olarak sınırlamak da 
mümkün değildir. Vergiye ilişkin davalar sadece bunlardan ibaret bulunmamaktadır. İdarenin 
vergilendirmeden önce veya sonra tesis ettiği birtakım vergiye ilişkin kesin ve icraî işlemlerin idarî 
davaya konu edilmelerine engel yoktur. Bu konuda kanunlarla Bakanlar Kurulu’na ve 
Bakanlıklara verilen düzenleme yetkileri kullanılarak tesis edilen, istisna ve muaflıklara ilişkin 
işlemlerde idarî davaya konu edilebilir. Nitekim, vergi mahkemeleri ve Danıştay, bu tür 
düzenleyici işlemlerle, bir kısım sübjektif işlemler, örneğin, Merkez Sağlık Kurulunun olumsuz 
sağlık raporlar, il ce ilçe idare kurullarının verginin terkinine esas olan hasar tesbitine ilişkin 
işlemleri, yatırım indiriminden, gümrük vergisi muaflık ve taksitlendirilmesinden yararlanmak için 
alınması öngörülen teşvik belgeleri, uzlaşma komisyonunun uzlaşma temin edilemediği yolundaki 
kararları nedeniyle açılan davaları incelemişler ve incelemektedirler./ Bu bakımdan; Vergi 
mahkemesince ortada henüz bu oran nazara alınarak tarh ve tahakkuk ettirilmiş vergi 
bulunmadığından bahisle davanın esastan incelenmeksizin reddine karar verilmesinde hukuka 
uyarlık görülmemiştir.”, Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 144, dn. 64.   



77 
 

listeye alınmaları yolundaki işleme açılan davaya idare mahkemelerinin değil; vergi 

mahkemelerinin bakması gerekir.”109 

b. Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un 

Uygulanmasına İlişkin Davalar  

 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un, vergi mahkemelerinin 

görevlerini belirten 6’ıncı maddesinin b bendinde “(a) bendindeki konularda 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin 

davaların” vergi mahkemesinin görev alanında olduğu belirtilmektedir. Buna göre, 

genel bütçe, il özel idareleri, belediyelere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 

yükümler ile bunların zam ve cezalarına ve tarifelere ilişkin uyuşmazlıklarda 6183 

sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin davalarda vergi mahkemeleri görevlidir. 

 Ancak, köylere ait gelirlere ilişkin olarak 6’ıncı maddenin a bendindeki 

uyuşmazlıklarda 6183 sayılı Kanun’un uygulanması durumunda vergi mahkemeleri 

görevli olmayacaktır. Bu durumun sebebi ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un 1’inci maddesidir. Buna göre 6183 sayılı 

Kanun’un şümulü; “devlete, vilâyet hususî idarelerine ve belediyelere ait vergi, 

resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para 

cezası gibi asli, gecikme zammı ve faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin 

akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri 

tatbikatından mütevellit olan diğer alacaklar ile bunların takip masrafları” 

şeklindedir. 

 Yukarıda belirtilenlere rağmen, örneğin, köy muhtarlığının 6183 sayılı 

Kanun’a göre resim ve harç içeren ödeme emri tebliğ etmesi halinde bu ödeme 

emrinin iptali için açılacak davaya vergi mahkemesi bakacaktır. Çünkü ortada 

                                                
109  Dan.3.D. , E. 1998/1039, K. 1998/1067, T. 25.3.1998, Demir, Vergi Uyuşmazlıklarının 

Çözümünde Görevli Mahkeme, s. 201, dn. 53.  
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“köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 

cezalarına ilişkin dava” söz konusudur110.  

2576 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesinden b bendinden anlaşıldığı üzere vergi 

mahkemelerinin görev alanına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü 

Hakkında Kanun’un uygulanacağı tüm uyuşmazlıklar girmemekte yalnızca 2576 

sayılı Kanun’un 6/a maddesinde sayılan ve yukarıda açıklanan uyuşmazlıklar bu 

kapsama girmektedir.  

Ancak, 24.02.1988 tarihli 3410 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik vergi 

mahkemelerinin görev alanını daraltmıştır. Değişiklik öncesi kamu icra hukuku 

hükümlerine göre tahsil edilmesi gereken her türlü kamu alacağından kaynaklanan 

uyuşmazlıklar vergi mahkemelerinin görev alanına dâhildi111.   

  İdarenin 6183 sayılı Kanun’a göre tesis ettiği işlemler hakkında açılacak iptal 

davalarında görevli mahkeme, 2576 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesinin a bendindeki 

maddesindeki konulara ilişkin olanlarla sınırlı olmak üzere, vergi mahkemesidir112. 

6183 sayılı Kanun, amme alacaklarının tahsil aşamasına ilişkin esasları 

düzenlemektedir. Amme alacaklarının tahsili aşamasında ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların çözümünü, uyuşmazlıkların kaynağı açısından üçlü bir ayrıma tâbi 

                                                
110  Dan.9.D., E. 1993/2800, K. 1994/693, T. 08.02.1994: “Köy muhtarlığınca düzenlenen resim ve 

harcı içeren ödeme emrine karşı açılan davayı; 6183 sayılı Yasanın 1. maddesine göre kamu 
alacağının bu yasa kapsamına girmesi için devlete, il özel idarelerine veya belediyelere ait olması 
gerektiği, bunların dışında bu kamu kuruluşuna ait alacağın amme alacağı niteliği taşıması halinde 
bile bu kanun kapsamına girmediği, öte yandan köylere ait alacakların ne şekilde tahsil 
edileceğinin 442 sayılı Köy Kanununun 66. maddesinde açıklandığı, bu nedenle köy tüzel 
kişiliğine ait alacaklar 6183 sayılı Kanunun kapsamı dışında bulunduğundan ve köy muhtarlıkları 
ödeme emri düzenleme ve tebliğine yetkili olmadıklarından, davacı, kooperatif adına yetkisiz 
makamca düzenlenen ödeme emrini iptal eden vergi mahkemesinin kararının; köylerin tüzel 
kişiliğinin bulunduğu ve düzenlenen ödeme emrinin onanması gerektiği savıyla bozulması 
isteminden ibarettir. Temyiz edilen vergi mahkemesi kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usul 
Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiç birisinin 
bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine oy birliği ile karar verildi.”, Mustafa 
Gülseven, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 
1999, s. 28.  

111  Yusuf Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında 
Çözümlenen Uyuşmazlıklar, Ankara, Yetkin Yayınları, 2000, s. 83.  

112  Dan.VDDGK, E. 2007/523, K. 2010/58, T. 12.02.2010: “…vergi idaresi tarafından davacı 
hakkında kurulmuş bir işlem bulunmaması; idareye karşı üçüncü kişi konumunda bulunması; 
ihalenin feshinin istenebileceği durumlar ve sonuçları değerlendirildiğinde; salt cebri artırmanın 
6183 sayılı Yasaya göre yapılması nedeniyle idarî yargı yerinde görülmesini gerektirmeyecektir.”, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 15 Kasım 2012. 
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tutarak incelemek mümkündür. Birincisi, tahsile ilişkin idarî işlemlerden 

kaynaklanan uyuşmazlıklar ve bunların çözümüdür. Bu tür uyuşmazlıklar kural 

olarak vergi yargısının görev alanındadır. İkinci tür uyuşmazlıklar, kamu 

borçlusunun üçüncü kişilerle olan özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. 

Bunların çözüm yeri adli yargıdır. Üçüncü tür uyuşmazlıklar ise, kamu icra 

hukukunda yer alan emir ve yasaklara aykırı davranılmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu tür uyuşmazlıkların çözüm yeri de adlî yargıdır113. 

 Kamu alacaklarının tahsil aşamasında ortaya çıkan ve vergi yargısının görev 

alanında olan uyuşmazlıklar; kamu alacaklarının güvence önlemlerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklar, kamu alacaklarının cebren tahsil işlemlerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklar ve kamu borçlusu lehindeki bazı kurumların 

işletilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklardır114. 

 Kamu alacaklarının güvence önlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar115 

tahakkuk ya da ihtiyatî tahakkuka dayanan ihtiyatî haciz116 işlemlerinden 

doğmaktadır117. Kamu alacaklarının cebren tahsil işlemlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar, ödeme emri veya haciz118 işleminden kaynaklanmaktadır. Kamu 

                                                
113  Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 68; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 695-696.  
114  Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 68; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 692. 
115  Dan.9.D. , E. 2005/830, K. 2005/4844, T. 27.12.2005: “Davacıdan teminat istenilmesine dair 

işlemin iptali istemiyle açılan davayı esastan inceleyerek, hukuka uygun görmesi sonucu, 
reddeden vergi mahkemesi kararının onanması hakkında.”, Turgut Candan, Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2007, s. 84, dn. 98.  

116  Dan.11.D. , E. 1996/1264, K. 1997/890, T. 12.03.1997: “ Genel bütçeye ait vergi üzerinden 
kesilen cezanın oluşturduğu kamu alacağı nedeniyle alınan ihtiyatî haciz kararına ilişkin 
uyuşmazlığın vergi mahkemesince çözümlenmesi gerektiği hakkında.” Hukuk Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 16 Ekim 2012; Candan, AATUHK, s. 108, dn. 132.   

117  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 15’inci maddesinde “ihtiyatî 
hacze itiraz” ve 20. maddesi de “ihtiyatî tahakkuka itiraz” hususlarını düzenlemektedir. 6183 sayılı 
Kanun’un kabul edildiği tarihte vergi yargısı organlarının, “İtiraz ve Temyiz Komisyonları” 
olduğu düşünülürse ve 2576 sayılı Kanun’un ‘Değiştirilen Deyimler’ başlıklı 13. maddesinde de “ 
‘itiraz’ deyimi, ‘vergi mahkemelerinde dava açılması’ anlamını taşır.” ifadesi dikkate alındığında 
bu konularda vergi mahkemelerinin görevli olduğu anlaşılmaktadır. Candan, AATUHK, s. 125-
126. 

118  Yarg. 12.HD. , E. 2002/6207, K. 2002/7619, T. 11.04.2002: “Borçlu tarafından 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince yapılan takiple ilgili olarak 
İcra tetkik Mercii Hâkimliğine şikâyette bulunulduğu ve Mercice de işin esası incelenerek karar 
verildiği görülmektedir. Şikâyet konusu Vergi dairesince konulan haciz işleminden 
kaynaklanmakta olup, idarî işlem niteliğindedir. Bu nedenle anlaşmazlığın çözümü 6183 Sayılı 
Yasanın 58/1. maddesi gereğince Vergi Mahkemesine aittir. O halde Mercice, görevsizlik 
nedeniyle istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.”; 
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E. 2005/10239, K. 2005/10434, T. 12.05.2005: “Şikâyet konusu vergi 
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borçlusunun lehindeki bazı kurumların işletilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 

ise, tecil talebi ile terkin talebinin reddedilmesinden ortaya çıkmaktadır119. 

 Davaya konu edilen ödeme emri, genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve 

köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 

cezalarına ilişkin ise görevli mahkeme vergi mahkemesidir. Bu sayılanlar dışında 

kalan kamu alacaklarını konu edinen ödeme emirlerine karşı açılan davalara 

bakmakla idare mahkemeleri görevlidir120. 

 Ayrıca ödeme emrinin konusu, gümrük vergi ve resimleri ile ithalde alınan 

katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi, Vergi Usul Kanunu’nun kapsamı 

dışında kalan vergi ve resimler ile bunlara bağlı diğer alacaklar ise bu ihtimallerde de 

görevli mahkeme vergi mahkemeleridir121.  

                                                                                                                                     
dairesince konulan hacizle ilgili olup, idarî işlem niteliğindedir. Bu nedenle anlaşmazlığın çözümü 
6183 Sayılı Kanunun 58/1. maddesinde belirtildiği gibi Vergi Mahkemelerinin görevine girer.”, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 17 Kasım 2012  

119  Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 68.  
120  Candan, AATUHK, s. 315; Serkan Ağar, Vergi Tahsilatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve 

Çözüm Yolları, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2009, s. 235;  Dan.7.D. , E. 2000/1078, K. 
2000/1591, T. 16.05.2000: “Olayda, davacı şirketin ihracatı teşvik  tedbirleri  kapsamında haksız 
yere yararlandığı öne sürülen navlun primi, performans primi ve bu primlere ilişkin olarak 
hesaplanan gecikme zammının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin; Genel bütçeye, il özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yüküm 
niteliğindeki  alacaklara  ilişkin olmadığı açık bulunduğundan; söz konusu ödeme emrinin iptali 
istemiyle açılan davaya bakmakla görevli mahkeme, idare mahkemesidir. Bu nedenle, 
uyuşmazlığın vergi mahkemesince  incelenmesinde isabet bulunmamaktadır.”, Hukuk Bilgi 
Bankası, (Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 18 Ekim 2012. 

121  Candan, AATUHK, s. 317; Dan., 7D., E. 1990/5456, K. 1993/4817, T. 17.11.1993: “Gümrük para 
cezasının tahsili amacıyla düzenlenip tebliğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; 
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 3410 sayılı Kanunla Değişik 6. maddesine göre dava konusu ödeme 
emrine ilişkin uyuşmazlığın çözümünün vergi mahkemesinin görevine girmediği, adli yargının 
görevinde bulunduğu gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15. maddesinin 
1. fıkrasının (a) bendi uyarınca görev yönünden reddeden İçel 1.Vergi Mahkemesinin 9.7.1990 
gün ve 1990/217 sayılı kararının; gümrük para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme 
emrine ilişkin ihtilafın görüm ve çözümünün vergi mahkemesinin görevinde olduğu ileri sürülerek 
bozulması istenilmektedir. 1615 sayılı Gümrük Kanununun "Ceza Kararları ve İtirazı" başlıklı 
158. maddesinin 1. fıkrasında gümrük para cezalarına ilgili gümrük amirlerince karar verileceği ve 
bu kararların, aleyhine karar verilmiş olanlara yazı ile tebliğ olunacağı, 2. fıkrasında, ilgililer 
aleyhine olan kararlara tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde itiraz edebileceği, 3. 
fıkrasında, itirazların Bakanlıkça belirlenecek miktarlara göre, gümrükler başmüdürlüklerince iki 
ay bu miktardan fazla değerler için de Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç ay içinde karara 
bağlanacağı, 5. fıkrasında, Gümrük Başmüdürlükleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğünce verilecek 
kararlara karşı, tebliğleri tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde, yetkili mahkemeye müracaatla 
itiraz olunabileceği, Gümrük Yönetmeliğinin 442. maddesinde ise, gümrük para cezalarına karşı 
açılacak davalara bakmakla görevli yargı merciinin gümrük işleminin yapıldığı yerdeki yetkili 
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c. Diğer Kanunlarla Verilen İşler 

 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6’ıncı maddesinin a ve 

b bentlerinde hangi uyuşmazlıkların vergi yargısının görev alanına girdiği sayıldıktan 

sonra c bendinde “ diğer kanunlarla verilen işleri çözümler” şeklinde bir hükme yer 

verilmektedir. Esasında 6’ıncı maddede sayılmayan ve görevleri yönüyle idare 

mahkemelerine kıyasla özel mahkemeler olan vergi mahkemelerinin görevleri 

içerisine girmeyen bir uyuşmazlık, açık bir kanun hükmüyle vergi mahkemesinin 

görev alanına sokulabilir. Söz konusu c bendi buna imkân vermektedir122. 

Yukarıda incelenen ve vergi mahkemesinin görev alanına giren 

uyuşmazlıklardan başka, çeşitli kanunlarla vergi mahkemelerinin görev alanına 

sokulan uyuşmazlıklar söz konusudur. 

                                                                                                                                     
Asliye Ceza Mahkemesi olduğu, ayrıca 1615 sayılı Kanunun 88. maddesinde ödenmeyen gümrük 
vergisi ve diğer vergilerle, gerek bunlara müteallik, gerekse bu kanuna göre karara bağlanmış para 
cezalarının, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük 
idaresince kovuşturulacağı hususları düzenlenmiş bulunmaktadır. Anılan 88. maddenin yollamada 
bulunduğu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1. maddesinde, 
vergi, resim, harç, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme 
alacakları hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı, 55. maddesinde ise amme alacağını 
vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları 
lüzumunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı, 58. maddesinin 1. fıkrasında kendisine ödeme 
emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına 
uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine 
bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabileceği, 2576 sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanunun, değiştirilen deyimler başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde de, yukarıda sözü 
edilen fıkrada yer alan vergi itiraz komisyonunun vergi mahkemesi anlamını taşıdığı belirtilmiştir. 
Öte yandan 2576 sayılı Kanunun 3410 sayılı Kanunla değişik vergi mahkemelerinin görevlerini 
düzenleyen 6. maddesinde; "vergi mahkemeleri; a-)Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve 
köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile 
tarifelere ilişkin davaları, b-) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları, c-) Diğer kanunlarla verilen işleri 
çözümler." hükmü yer almaktadır. Bu durumda, her ne kadar gümrük yönetmeliğinde gümrük para 
cezalarına bakmakla görevli yargı mercii asliye ceza mahkemesi olarak belirtilmiş ise de, olayda 
gümrük para cezası tahakkuku değil, söz konusu cezanın tahsili amacıyla 6183 sayılı Yasanın 55. 
maddesine göre düzenlenip tebliğ edilen ödeme emri dava konusu edilmiş bulunduğundan, 
mahkemece gerek yukarıda açıklanan 6183 sayılı Yasa hükümleri, gerekse 2576 sayılı Yasanın 6. 
madde hükmü karşısında ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın esası hakkında karar 
verilmesi gerekirken görev yönünden reddinde isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle 
temyiz isteminin kabulüne, mahkeme kararının bozulmasına karar verildi.” Hukuk Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 19 Ekim 2012. 

122  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkeme, s. 210.  
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(1) Takdir Komisyonlarının Takdir Yolu İle Belirlediği 

Matrah ve Servet Takdiri Kararlarına Karşı Açılacak İptal 

Davaları        

Vergi Usul Kanunu’nun 72’inci ve 76’ıncı maddeleri arasında düzenlenen 

“Takdir Komisyonları” yetkili makamlarca istenen matrah ve servet takdirlerini 

yapmakla görevli, vergi idaresi ve yükümlü kesimin temsilcilerinden oluşan sürekli 

ya da geçici komisyonlardır. 

Komisyonların matrah belirleme konusundaki görevleri iki ana noktada 

toplanır. Bunlar, genel - objektif nitelikteki matrah belirlemeleri ve bireysel - 

sübjektif nitelikteki matrah belirlemeleridir. Emlâk vergisinde arsalar için kabul 

edilen asgari birim değerlerinin belirlenmesi bu komisyonların görevine giren genel 

nitelikteki bir belirleme işlemi iken, beyana dayanan tarhiyatın dışında kalan 

ikmalen, re’sen ya da idarece vergi tarhiyatı yapıldığında komisyonlarca belirlenen 

matrah ise bireysel matrah belirlenmesine örnek teşkil etmektedir123. 

Vergi Usul Kanunu’nun 267’inci maddesinde değerleme esaslarından birisi 

olan emsal bedeli ve emsal ücreti hususu düzenlenmektedir. Bu maddeye göre emsal 

bedelinin 2’inci ve 3’üncü fıkralarda belirtilen şekillerle belirlenememesi 

durumunda124, 4’üncü fıkrada belirtildiği üzere ilgilinin müracaatı üzerine takdir 

komisyonlarınca takdir yoluyla belirlenecektir. Takdir edilen bedellere karşı 

mükelleflerce dava açılması mümkündür125. 4’üncü fıkrada da bu tür davalarda 

görevli mahkemenin “vergi mahkemeleri” olduğu açıkça belirtilmektedir. 

                                                
123  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 102; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 271; Oktar, Vergi 

Hukuku, s. 205. 
124  Dan.4.D. , E. 2002/4415, K. 2004/308, T. 23.02.2004: “…Yangında zayi olan emtianın maliyet 

bedeli ile değerlenmesinin gerektiği, ancak maliyetin bedelinin belirlenemediği hallerde takdir 
esasına gidilebilir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 19 Kasım 
2012. 

125  Dan.3.D. , E. 1999/3652, K. 2000/3566, T. 07.11.2000: “Vergi Usul Kanununun sözü edilen 
düzenlemesi emsal bedeli belirlenmesine ilişkin takdir komisyonu kararlarına karşı mükelleflere 
dava açma hakkı tanıdığından, takdir komisyonu kararına karşı açılan davanın esası incelenerek 
karar verilmesi gerekirken, ortada kesin ve yürütülmesi gerekli işlem bulunmadığı gerekçesiyle 
davanın reddi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.” , Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 20 Kasım 2012. 
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Burada, takdir komisyonu kararlarının tarh işleminin ön işlemi niteliğinde 

olmasına, yani, tek başına kesin ve yürütülebilir bir işlem olmamasına rağmen tek 

başına dava konusu edilebilmeleri zikredilen Vergi Usul Kanunu 267’inci 

maddesinin 4’üncü fıkrasında açıkça dava edilebileceğinin düzenlenmesinin 

sonucudur. 

(2) Takdir Komisyonunun Arsalara ve Araziye Ait Asgari 

Ölçüde Birim Değer Tespitine İlişkin Davalar ve Buna İlişkin 

2011/38 Esas ve 2012/89 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi 

İptal Kararı 

 Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin b fıkrasının üçüncü 

cümlesi, “Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen 

daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları on beş gün içinde 

ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler.” şeklinde bir hükümle; takdir 

komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçülerde birim değer tespitine ilişkin 

takdir kararlarına karşı, il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odaları ve ziraat odaları126, 

ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile vergi dairelerinin dava açabileceğini 

düzenlemekteydi. 

 Anayasa Mahkemesi’nin, Esas: 2011/38, Karar: 2012/89 ve 31.05.2012 tarihli 

kararıyla127 bu imkân ortadan kalkmıştır. Bursa 2. Vergi Mahkemesi’nde, sahibi 

olduğu arsanın emlâk vergisinin dayanağı olan takdir komisyonu kararının 

yürürlüğünün durdurulması ve iptali için açtığı davada davacı taraf, söz konusu 

Vergi Usul Kanunu’nun 49’uncu maddesinin b fıkrasının 3’üncü cümlesinin, 

Anayasa’nın 2’inci, 36’ıncı ve 125’inci maddeleri yönünden Anayasa’ya aykırılık 

                                                
126  Dan.9.D. , E. 2006, 2651, K. 2006/3101, T. 13.07.2006: “Kanun koyucu arsalara ait asgari ölçüde 

birim değer tespiti için oluşturulan takdir komisyonunda ziraat odasınca seçilmiş bir üyenin 
bulunmasını zorunlu kılmamış ise de arsalara ait takdirlerin, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe 
merkezlerindeki ziraat odalarına imza karşılığında verilmesini öngörmüş, kendilerine takdir 
komisyonu kararı tebliği edilen teşekküllerin vergi mahkemesinde dava açabileceklerini açıkça 
belirtmiştir. u durumda arsa m² birim değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararlarına karşı ziraat 
odalarının herhangi bir menfaat şartı aranmaksızın dava açabilecekleri yasa ile öngörüldüğünden 
işin esası incelenerek karar verilmesi gerekir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 20 Kasım 2012. 

127  Kararın tam metni için bkz. 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı RG.  
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teşkil ettiği öne sürülmüştür. Bu iddiayı ciddî bulan Mahkeme durumu itiraz yoluyla 

Anayasa Mahkemesi’ne intikal ettirmiştir. İddiayı inceleyen mahkeme iptali istenen 

hükmün Anayasa’nın 2’inci ve 36’ıncı maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğu 

gerekçesiyle itirazı kabul ederek söz konusu cümleyi iptal etmiştir. 

 Anayasa Mahkemesi’nin bu kararla ilgili olarak hüküm gerekçesi, “kanun 

koyucunun itiraz konusu kural ile takdir komisyonlarınca belirlenen değerlere karşı 

vergi mükellefi olan ve olaydan doğrudan etkilenebilecek kişilere dava açma hakkı 

verilmemekte sadece kanunda değinilen kurum ve kuruluşları harekete geçirerek, 

asgari ölçüde arsa ve arazi birim değer tespitlerine karşı dava açılabilmesi imkânı 

tanınmaktadır. Emlâk vergisi mükelleflerinin ödeyeceği verginin hesaplanmasında 

esas alınan takdir komisyonu kararları idarî bir tasarruf olduğu için buna karşı 

mükelleflere yargı yolunun kapatılması, Anayasayla güvence altına alınmış olan hak 

arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır.” şeklindedir. 

 Mahkeme, idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine açık 

olduğunu düzenleyen Anayasa’nın 125’inci maddesi yönünden inceleme 

yapmamıştır. Fakat mahkeme üyelerinden bir hâkimin ek gerekçesinde de iptali 

istenen hükmün 125’inci madde yönünden de Anayasa’ya aykırı olduğu 

belirtilmiştir. 

 Oy çokluğuyla alınan kararda üyelerden Muammer Topal karara katılmadığı 

ve karşı oy yazısı yazdığı görülmektedir. Karara katılmayan bu üyenin karşı oy 

yazısındaki görüşü özetle; “idarî yargılama (vergi yargısında) dilekçelerin ilk 

incelemesi safhasında incelenecek konulardan biri de kesin ve yürütülmesi gereken 

işlem olup olmadığı konusudur ve bu bağlamda vergi idaresinin, vergi hukuku 

alanında tesis ettiği uygulanabilir nitelikteki, yükümlünün hukukunu doğrudan 

etkileyen ve onların hak ve yükümlülüklerinde değişiklik veya yenilik yaratan irade 

açıklamalarının idarî davaya konu olacağında şüphe yoktur. Yine bu bağlamda 

ihbarname ve dayanağı olan takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda 

takdir komisyonu kararının esasının incelenmesi gerekir.  

Bu durumun zaten Danıştay Vergi Dava Daireleri’nin içtihatlarından olduğu 

belirtilmiştir. Mükelleflerin, takdir komisyonları kararlarına dayanaraktan tarhiyatın 
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yapılması ve bunun kendilerine tebliği durumunda, tarh işlemine karşı komisyon 

kararı ile birlikte iptal davası açılmasına bir engel yoktur. Bu açıklamalar dolayısıyla 

iptali istenen hükmün Anayasa’nın 2’inci, 36’ıncı ve 125’inci maddelerine aykırı bir 

yönü bulunmamaktadır.” şeklindedir.128 

                                                
128  “KARŞIOY GEREKÇESİ, İtiraz konusu düzenlemede “Takdir komisyonlarının bu kararlarına 

karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 
onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler.” hükmü yer almaktadır. 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesinin 3/d bendinde, dilekçelerin idarî davaya 
konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı yönünden inceleneceği; 15. 
maddesinin 1/b bendinde ise, anılan maddenin 3/d bendinde yazılı halde davanın reddine karar 
verileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan kurala göre idarî yargıda, idarenin kamu gücüne 
dayanarak yaptığı tek taraflı, kişilerin hukukunu etkileyen, kesin ve yürütülmesi zorunlu 
işlemlerinin idarî davaya konu olabileceği kabul edilmektedir. Vergi uyuşmazlıklarında kesin ve 
yürütülmesi zorunlu işlemler ise, ihbarname veya ödeme emri tebliği, tahakkuk fişi kesilmesi veya 
vergi tevkifatı yapılması gibi işlemlerdir. Bu durumda, vergi dairelerinin, idarî işlevleriyle ilgili 
olarak vergi hukuku alanında tesis ettikleri uygulanabilir nitelikte, yükümlünün hukukunu 
doğrudan etkileyen ve onların hak ve yükümlülüklerinde değişiklik veya yenilik yaratan irade 
açıklamalarının idarî davaya konu teşkil edeceğinde kuşku yoktur. Bu bağlamda, ihbarname ve 
dayanağı olan takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda takdir komisyonu kararının 
esasının incelenmesi gerekmektedir ki, bu durum zaten Danıştay vergi dava dairelerinin 
içtihatlarındandır. İtiraz konusu kuralda ise kanun koyucu, emlâk vergisi ile ilgili karar ve 
işlemlerin tek tek mükelleflere tebliğinin zorluğunu ve bunlar tarafından açılacak dava sayısının 
idarî yargı yerlerinin kaldırabileceklerinden çok fazla olacağını göz önünde bulundurarak, bu 
kararların, mükellefleri temsil ettikleri varsayılan kurum, teşekkül ve muhtarlıklara tebliğini, 
davanın da bunlar tarafından açılabileceğini düzenlemiştir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 
dava konusu düzenleme ile, anılan kanun hükmü ve idarî yargı ilkelerine göre dava konusu 
edilemeyen takdir komisyonu kararlarına karşı, içeriği emlâk vergisine ilişkin olmak kaydıyla, 
düzenlemede belirtilen kuruluşlarla sınırlı olarak dava açma imkânı getirilmiştir. Bu duruma göre, 
mükelleflerin anılan komisyon kararlarına karşı dava açması Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
kararından sonra da mümkün görülmemektedir. Mükelleflerin emlâk vergisine ve dayanağı takdir 
komisyonu kararına karşı dava açabilmesi ise, düzenlemenin iptalinden önce de idarî yargının 
genel ilkelerine göre mevcuttur. Dolayısıyla iptal kararı dava açma hakkını genişletmemiş, 
mükelleflere dava açma hakkı yolunda yeni imkânlar sağlamamıştır. Çünkü itiraza konu 
düzenleme dava açma hakkını kısıtlamamakta, aksine, kamu yararına, düzenlemede yer verilen 
kuruluşlara, mükelleflere tanınmayan dava açma hakkını tanımaktadır. Bu nedenle düzenlemenin 
Anayasa’nın 2., 36. ve 125. maddelerine aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Yine dava konusu 
düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi’nin 19.3.1987 günlü, E. 1986/5, 
K. 1987/7 sayılı kararında; “Bu metinden açıkça anlaşıldığı gibi takdir komisyonlarının kararlarına 
karşı, Emlak Vergisi mükelleflerine doğrudan bir dava hakkı tanınmamıştır. Ancak, bu durumun, 
dilekçede öne sürüldüğü gibi Anayasa’nın “hak arama hürriyeti”ni düzenleyen 36. maddesinin 
birinci fıkrasına, dilekçede değinilmediği halde söz konusu iddia ile ilgili olan ve gerekçe ile bağlı 
olmayan mahkememizin re’sen dikkate aldığı “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 
yolu açıktır” diyen Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasına aykırı bir yönü yoktur. Çünkü 
mükellefin dava hakkı; takdir komisyonlarının kesinleşen asgari arsa ve arazi birim değerleri 
üzerinden vergi tarhiyatı yapılıp, mükellefe tebliğ edildikten sonraki aşamada mevcuttur. Her ne 
kadar beyan sahibinin beyan ettiği matraha itirazı söz konusu değilse de, asgari ölçüdeki beyanın, 
ihtirazî kayıtla verilmesi mümkün olduğu gibi, asgari ölçünün altında beyanda bulunmayı 
engelleyen bir hüküm yoktur. Söz konusu madde ile takdir komisyonlarının kararlarına karşı 
mükellefe doğrudan itiraz ve dava açma hakkı tanınmaması, milyonlarca mükellefi bulunan Emlak 
Vergisi’nin tahakkuk ve tahsilini mümkün kılmak amacına yöneliktir. Verginin tarh edilip 
tebliğinden sonra, mükellefin takdir komisyonu kararlarını da kapsayan dava hakkı doğmaktadır. 
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(3) Vergi Dairesinin Takdir ve Tadilat Komisyonlarınca 

Tahmin ve Takdir Olunan Matrahlara Karşı Açacağı İptal 

Davaları  

 Vergi Usul Kanunu’nun 377’inci maddesinin ikinci fıkrasında, vergi 

dairelerinin tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir edilen matrahlara 

karşı dava açabileceği belirtilmektedir. Bu maddede de açıkça söz konusu davaların 

vergi mahkemelerinde açılacağı düzenlenmektedir. 

 Ancak yine bu maddeye göre, vergi dairesi başkanlıkları ile vergi daireleri, 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen tutarları aşan davalarda 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (il özel idareleri ile belediyeler ve valilerin) 

muvafakatini129 almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna 

gidemezler130. 

                                                                                                                                     
Bu nedenle söz konusu fıkranın ikinci bendinin Anayasa’nın 36. ve 125. maddelerine aykırı bir 
yönü yoktur” gerekçesiyle, söz konusu maddenin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin 
reddine karar verilmiştir. Takdir komisyonlarınca belirlenen değerlere karşı, vergi mükellefi olan 
ve olaydan doğrudan etkilenen kişilere dava açma yetkisinin tanınmaması, anılan kararda da 
belirtildiği gibi, komisyonların kesinleşen asgari arsa ve arazi birim değerleri üzerinden vergi 
tarhiyatı yapılıp, mükellefe tebliğ edilmesinden sonra komisyon kararı ile birlikte dava açılmasına 
ve açılan davaya bakılmasına engel değildir. Açıklanan nedenlerle, kuralın mükellefin hak arama 
hürriyetini engelleyen, mükellefe yargı yolunu kapatan bir niteliğinin bulunmadığı ve 
yasakoyucunun takdir hakkı çerçevesinde getirildiği anlaşıldığından, düzenlemenin iptali 
yönündeki karara katılmıyorum.”, 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı RG. 

129  Dan.7.D. , E. 2006/2538, K. 2006/2435, T. 21.09.2006: “…Bu bakımdan; Gelir İdaresi 
Başkanlığının vergi uyuşmazlıklarına taraf olma ve bu uyuşmazlıklarla ilgili yargısal işlemleri 
yapma yetkisini haiz idarî birimlerinin (vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı 
bulunmayan yerlerde vergi dairesi müdürlüklerinin ve 5345 sayılı Kanunun geçici 5'inci maddesi 
kapsamındaki vergi dairesi müdürlüklerinin) , Maliye Bakanlığının veya bu Bakanlığın yetki 
verdiği konularla sınırlı olarak, ilgili defterdarlığın muvafakatını almadan temyiz yoluna 
başvurmalarına hukuken olanak bulunmamaktadır.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 23 Kasım 2012.  

130  Söz konusu tutarlar için bkz. 399 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 08.07.2010, 27635 
sayılı RG.  
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(4) Vergi Mahkemesinin İptal Kararlarının Yerine 

Getirilmemesi Nedeniyle Açılacak Maddî ve Manevî Tazminat 

Davaları 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında; 

“Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemeleri kararlarına göre 

işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay 

ve ilgili idarî mahkemede maddî ve manevi tazminat davası açılabilir.” denmek 

suretiyle kararların yerine getirilmemesi durumunda buna karşı dava açma imkânı 

getirilmektedir. 

 28’inci maddenin 6’ıncı fıkra hükmü ise, “Tazminat ve vergi davalarında 

idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci 

maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak 

mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği 

tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.” şeklindedir. 

 Vergi mahkemesi kararını yerine getirme konusunda bağlayıcı bir düzenleme 

yapılmıştır. İdare makûl sayılabilecek bir süre olan otuz gün içerisinde kararın 

gereğini yerine getirmelidir. Aksi halde kararın gereğini yerine getirmeyen kamu 

görevlisinin kasıtlı bir davranışının olduğunun karine olarak kabul edilmesi 

mümkündür131.  

 Vergi yargısını ilgilendiren yönüyle yukarıdaki hükümler çerçevesinde 

açılacak tam yargı davalarında da görevli mahkemenin vergi mahkemeleri olduğu 

söylenebilir. Kanun, mahkeme kararını yerine getirmeyen idareye karşı açılacak 

davanın ilgili idarî mahkemede açılacağını belirtmektedir. Vergi mahkemesi kararını 

yerine getirmeyen idareye karşı açılacak davada ise ilgili idarî mahkeme vergi 

mahkemesidir. Ayrıca 28’inci maddenin 6’ıncı fıkrasında söz konusu faizin 

                                                
131  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 226; Oktar, Vergi Hukuku, s. 424. 
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ödenmemesi durumunda bu faizin ödenmesini sağlamak amacıyla idareye karşı 

açılacak davanın da vergi mahkemesinde açılması gerekir132.  

(5) Vergi Usul Kanunu’nun 121’inci Maddesi Uyarınca 

Açılacak İptal Davaları 

 Vergi Usul Kanunu’nun 116 ve devam eden maddelerinde ‘vergi hataları ve 

reddiyat’ hususu düzenlenmektedir. Hataların çeşitli ihtimallerle ortaya çıkması söz 

konusu olabilmektedir. İlgili memurun incelemesi sırasında, vergi incelemesi 

sırasında veya mükellefin müracaatı ile hataların ortaya çıkması söz konusu 

olabilir133. 

 Bununla birlikte Vergi Usul Kanunu’nun 121’inci maddesine göre, idarece 

tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilir. Ancak kendi 

aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi mahkemelerinde 

dava açma hakkı mahfuzdur. 121’inci maddenin açıkça ifade ettiği üzere bu 

konudaki iptal davaları vergi mahkemelerinin görev alanındadır. 

Bu davada, re’sen düzeltmeye konu olabilecek nitelikte açık ve mutlak bir 

vergi hatası olmadığı; vergi hatası olarak ileri sürülen hususun gerçek olmadığı; 

re’sen düzeltme işleminin düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapıldığı gibi 

vergi hatasına ve uygulanan yönteme yönelik iddiaların öne sürülebilmesi 

mümkündür. Dava dilekçesinde belirtilmese bile zamanaşımının mahkemece re’sen 

dikkate alınması gerekir134. Zira zamanaşımı hususu vergi yargısında, re’sen 

araştırma ilkesi gereği, mahkemece kendiliğinden dikkate alınır. Buradaki 

zamanaşımı süresi hak düşürücü bir etkiye sahiptir135.    

                                                
132  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 191; Demir, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli 

Mahkeme, s. 213; Oktar, Vergi Hukuku, s. 424. 
133  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 173; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 730; Kırbaş, a.g.e. , s. 

189; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 229; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 96; ; Kızılot, 
Taş, a.g.e. , s. 144-145; Oktar, Vergi Hukuku, s. 149; Öner, a.g.e. , s. 206. 

134  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 753; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 182; Uluatam, 
Methibay, a.g.e. , s. 229; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 104; Oktar, a.g.e. , s. 152; 
Öner, a.g.e. , s. 206. 

135  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 104.  
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 Ayrıca, düzeltme işlemi gerek vergi aslında gerekse vergi cezalarında 

geçerlidir. Vergi Usul Kanunu’nun 375’inci maddesine göre vergi cezalarında 

yapılan hataların, vergi hataları için belirlenen usûl ve esaslara göre düzeltilmesi 

gerekir136. Dolasıyla bir vergi cezası hatasının re’sen düzeltilmesi durumunda, 

düzeltmenin aleyhine sonuç doğuracak olan kişi tarafından vergi yargısına taşınması 

mümkündür. 

(6) Şikâyet Başvurusunun Reddi İşlemine Karşı Açılan 

Davalar 

 Vergi idaresine yapılan hata düzeltme talebinin reddedilmesi ya da 

reddedilmiş sayılması durumunda şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığı’na başvurulması 

mümkündür. Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yapılan 

düzeltme talebinin reddi üzerine Maliye Bakanlığı’na şikâyet başvurusu yapan vergi 

mükellefi ya da vergi sorumlusunun bu başvurusu reddedildiği takdirde buna karşı 

vergi mahkemesinde dava açabilecektir137. 

 İlgililerin, dava açma süresi geçtikten sonra yapılan hata düzeltme talebinin 

reddine karşı dava açamamasının nedeni, bu red işleminin dava konusu edilebilecek 

kesin ve yürütülmesi gereken işlem niteliği taşımamasıdır. Burada dava konusu 

edilebilecek kesin ve yürütülmesi gereken işlem Maliye Bakanlığı’na yapılan ve 

reddedilen şikâyet başvurusu olabilecektir138. 

 Vergi mahkemesi, şikâyet başvurusunun reddi işlemine kaşı açılan davayı 

önce işin esası açısından incelemeli, yani olayda vergi hatasının olup olmadığının 

tespitini yapmalı ve daha sonra davanın usûlüne uygun olarak açılıp açılmadığına 

karar vermelidir. Ayrıca vergilendirme işleminde hukukî uyuşmazlık olmaya elverişli 

                                                
136  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 182; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 106. 
137  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 182; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 753; Kırbaş, a.g.e. , s. 

192; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 229; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 111; Mutluer, 
Vergi Hukuku, s. 275; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 145; Oktar, Vergi Hukuku, s. 151-152; Öner, a.g.e. 
, s. 206-207. 

138  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 182; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 753-755ve dn. 149; 
Kırbaş, a.g.e. , s. 192; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 229; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, 
s. 597; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 113; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 275; ; Kızılot, 
Taş, a.g.e. , s. 145; Oktar, Vergi Hukuku, s. 152; Öner, a.g.e. , s. 207-208. 
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bir durum varsa, ilk olarak vergi mahkemesinde dava açmakta yarar vardır. Çünkü 

yükümlünün vergi hatası olarak düşündüğü bir husus hukukî uyuşmazlık olarak 

değerlendirilebilir139. 

(7) Uzlaşmanın Temin Edilememesi ve Uzlaşmanın Vaki 

Olmaması Halinde Üzerinde Uzlaşma Sağlanamayan Vergi ve 

Vergi Cezalarına Karşı Açılacak Davalar 

 Uzlaşmanın vaki olmaması ve uzlaşmanın temin edilememesi durumunda 

yargı yoluna gidilmek istenmesi durumunda görevli mahkeme vergi mahkemesidir. 

Bu hususta vergi mahkemesinin görevli olduğu, Vergi Usul Kanunu’nun ek 7’inci 

maddesinin 4’üncü fıkrasında açıkça belirtilmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun ek 7’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre, süresi 

içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü veya ceza sorumlusu, uzlaşma talep ettiği 

vergi ve/ya da ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı takdirde, dava açma yoluna 

gidebilir. Dava açma süresi, uzlaşma süreci sırasında sona ermişse ya da bu sürenin 

sona ermesine on beş günden daha az bir süre kalmışsa tutanağın tebliği tarihinden 

itibaren on beş gün içerisinde dava açılabilmektedir (VUK Ek m.7/I ve 7/IV). 

 Kanun, uzlaşmanın vaki olmaması durumunda dava yoluna gidilebileceğini 

belirtmektedir. Bununla birlikte uzlaşmanın temin edilememesi durumunda yargı 

yoluna gidilebileceği hususunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Uzlaşmanın vaki 

olmaması ile uzlaşmanın temin edilememesi farklı durumlardır. Birincisi, yükümlü 

veya adına ceza kesilenin uzlaşma toplantısına katılmasına rağmen, vergi ve/ya da 

ceza miktarı konusunda anlaşmaya varılmamasını ifade eder. İkincisi ise 

yükümlünün veya adına ceza kesilenin toplantı çağrısına uymaması, tutanağı 

imzalamaması ya da ihtirazî kayıtla imzalamak istemesi gibi halleri ifade eder140. 

                                                
139  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 756; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 184; Oktar, Vergi 

Hukuku, s. 152. 
140  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 172; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 234; Uluatam, Methibay, a.g.e. , 

s. 233; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 725-726; Kırbaş, a.g.e. , s. 195; Karakoç, Vergi 
Yargılaması Hukuku, s. 81; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 276-277; ; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 149-
150; Oktar, Vergi Hukuku, s. 156; Öner, a.g.e. , s. 213. 
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 Kanunda açıkça uzlaşmanın temin edilememesi durumunda dava yoluna 

gidilebileceğine dair hüküm olmasa da Danıştay’a göre bu durum uzlaşmanın temin 

edilememesi durumunda dava açma imkânını ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca 

kanun koyucunun, uzlaşma toplantısına katılıp uzlaşamayan ile toplantı çağrısına 

uymayan ya da tutanağı imzalamayan kişi arasında fark yaratmak istediği 

düşünülemez. Bu durumda, uzlaşma davetine uymayan ya da tutanağı imzalamayan 

yükümlüler önceden dava açmamışlarsa, tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün 

içinde yargı yoluna başvurma hakları saklıdır141. 

3. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu 

Davalar 

 Esasen idarî yargılama düzeninde son derece yargı makamı olan Danıştay’da, 

kanun tarafından açıkça sınırlı olarak sayılan bazı hallerde ilk derece mahkemesi 

sıfatıyla dava açılması söz konusu olabilmektedir. Danıştay Kanunu’nun 24’üncü 

maddesinde Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı bazı uyuşmazlıklar 

sayılmıştır. Vergi yargısı bakımından burada önemli olan söz konusu 

uyuşmazlıkların vergi uyuşmazlıkları şeklinde ortaya çıkmasıdır. Danıştay’da 

görülecek davalar ya doğrudan doğruya vergi uyuşmazlığı şeklinde ya da vergi 

uyuşmazlığıyla ilgili olması gerekir142.  

  Danıştay Kanunu 24’üncü maddesinde sayılan hallerden vergi yargısı ile ilgili 

olanlar: Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan davalar, Bakanlıklar ile kamu 

kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke 

çapında uygulanacak olan düzenleyici işlemleri143 karşı açılacak davalar, birden çok 

idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren davalardır. 

                                                
141  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 172; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 233; Kaneti, Vergi Hukuku, 

s. 234; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 726-727; Kırbaş, a.g.e. , s. 196; Karakoç, Vergi 
Yargılaması Hukuku, s. 78; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 276-277; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 149-
150; Oktar, Vergi Hukuku, s. 395; Öner, a.g.e. , s. 213. 

142  Kırbaş, a.g.e. , s. 205; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 177; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 
284; Demir, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkeme, s. 217; Oktar, a.g.e. , s. 
406; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 656. 

143  Dan.4.D. , E. 2007/2323, K. 2008/1612, T. 30.04.2008: “3.4.2007 gün ve 26482 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 1 Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin 5.1. ve 5.6.2.2.2 
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  Danıştay’da ilk derece olarak açılacak bir dava ile ilk derece vergi 

mahkemesinin görev alanına giren bir davayı aynı dilekçe ile açmak mümkün 

değildir144. Bu husus, ilk inceleme konularından bir başkası olan dilekçenin, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü ve 5’inci maddelere uygun olması gereği 

konusunda ileride tekrar bahsedilecektir. Fakat görev konusuyla da ilgisi bulunması 

dolayısıyla burada da değinilmesi gerekmektedir. 

Danıştay Kanunu’nun 24’üncü maddede belirtilen uyuşmazlıklar bakımından 

vergi uyuşmazlığı olarak nitelendirilebilecek uyuşmazlıklarda, Danıştay vergi dava 

daireleri, ilk derece mahkemesi olarak görevli yargı mercileridir. Bir uyuşmazlık, 

normal şartlarda vergi mahkemelerinin görev alanına giriyorsa yani bir vergi 

uyuşmazlığı söz konusuysa ve aynı zamanda bu dava Danıştay Kanunu’nun 24’üncü 

maddesi kapsamında kalıyorsa, bu durumda Danıştay vergi dava dairelerinin ilk 

derece mahkemesi sıfatıyla bu tür uyuşmazlıklara bakacaktır145.   

  

                                                                                                                                     
bölümlerindeki kurucu senetleri ile diğer intifa senetleri hakkındaki bazı ifadeler ile 15.6.6 
bölümündeki avans kar payı dağıtımına ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek 
iptali istenilmektedir.”, Hukuk Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 21 Ekim 2012. 

144  Dan.7.D. , E. 2005/4667, K. 2005/2661, T. 10.11.2005: “Maddî ve hukukî bağlılık ya da sebep 
sonuç ilişkisi bulunan düzenleyici işlemin tek dilekçeyle Danıştay’da dava konusu yapılamayacağı 
hakkında: 26.8.2005 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/9281 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının Eki Kararname ile anılan Kararname uyarınca fazladan tahakkuk ettirilen özel 
tüketim vergisi ve katma değer vergisine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.”, Hukuk Bilgi 
Bankası, (Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 21 Ekim 2012. 

145  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 656; Demir, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde 
Görevli Mahkeme, s. 219.  
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4. Vergi Mahkemelerinde Yetki 

 İdarî/vergi yargısına intikal eden bir uyuşmazlıkta hangi mahkemenin görevli 

olduğu incelendikten sonra yer yönüyle hangi mahkemede bakılacağı meselesi 

çözülecektir. Yani, usûl hukukunda bir davanın hangi yerdeki mahkemede 

açılacağını ifade eden “yetki” hususu incelenecektir. Bir yargılama düzeninde birden 

fazla yerde mahkeme varsa, bu mahkemelerden hangisinin davaya bakmaya yetkili 

olduğunun tespiti gerekir. İdarî yargılama düzeninde yetki sorunu yalnızca idare 

mahkemeleri veya vergi mahkemelerinin birbirleri arasında ortaya çıkabilir146. 

Vergi yargısında yetki kuralları da görev kurallarında olduğu gibi kamu 

düzeninden olduğundan147, mahkeme yetki konusunu kendiliğinden ya da tarafların 

itirazı üzerine yargılamanın her aşamasında inceleyebilmektedir148. Yetki itirazı 

durumunda mahkeme, bunu yerinde görmeyip reddedebileceği gibi itirazı yerinde 

görüp yetkisizlik kararı da verebilir. Yetkisizlik kararı üzerine aşağıda değinileceği 

üzere taraflarca herhangi bir talep olmaksızın dosyanın yetkili mahkemeye 

gönderilmesine karar verecektir149. 

 Görev ve yetki kuralları Anayasa’nın 142’inci maddesi gereğince kanunla 

düzenlenmektedir. Yetkinin kanunla düzenlenmesi ise, bir Anayasa ilkesi olan tabiî 

hâkim ilkesinin sonucudur. Görevli ve yetkili mahkemenin daha önceden bilinmesi, 

ilgilinin kanunda gösterilen mahkeme önünde davasının görülmesi anlamındadır150. 

 Vergi uyuşmazlıkları ile dolaylı ilişkisi olan bazı davalarda görevli yargı 

kolu, kanun koyucunun açık hükmü ile adlî yargı mahkemeleridir Kanun koyucu 

                                                
146  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 356; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 134; Karakoç, Genel 

Vergi Hukuku, s. 817; Coşkun, Karyağdı, a.g.e. , s. 169; Oğuzhan Demir, “Vergi 
Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yetkili Mahkeme”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C. XI, S. 1-2, 2007, s. 185-234, s. 222; Celal Işıklar, “İdari Yargılamada İlk 
İncelemenin Sıra, Düzen ve Usûlü”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C. 1, Y. 2, S. 6, 2011, s. 
69-140, s. 72. 

147  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku(1995), s. 159. 
148  Dan.5.D. , E. 1985/813, K. 1987/837, T. 26.05.1987, Çağlayan, a.g.e. , s. 218, dn. 106.  
149  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 180; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 522; 

Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 818;  Oktar, Vergi Hukuku, s. 417; Coşkun, Karyağdı, a.g.e. , 
s. 170. 

150  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 356; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 521; Çağlayan, a.g.e. , 
s. 214; Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 224.  
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bazı düzenlemelerinde görevli yargı kolu belirlerken yetkili mahkemeyi de ayrıca 

belirtmiştir. Bu tür durumlarda yetkili mahkemenin belli olması dolayısıyla ayrıca 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu incelemeye gerek yoktur. Buna karşın yine bazı 

vergi uyuşmazlıklarının adli yargıda görülmesi konusunda görevli mahkemeyi 

belirlemekle birlikte yetkili mahkeme hususunda suskun kalma durumu 

olabilmektedir. Bu durumda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yetkiyi düzenleyen 

5’inci maddesi ve devam eden maddelerine bakmak gerekecektir151. 

a. İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu Vergi 

Uyuşmazlıklarında Yetki 

 Vergi uyuşmazlıklarının görülmesinde idare mahkemelerinin yetkili olma 

durumu sıkça görülebilen bir durum olabilmektedir. Zira idarî yargılama düzeninde 

idare mahkemeleri genel görevli mahkemeler iken, bu mahkemelere kıyasla vergi 

mahkemeleri özel görevli mahkemelerdir. Bir vergi uyuşmazlık türünün vergi 

mahkemelerinin görev alanına girdiğinin açıkça düzenlenmemesi durumunda bu 

uyuşmazlığın idare mahkemelerinde görülmesi sonucu ile karşılaşılabilir. 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 32 ve devam eden maddelerinde idarî 

yargılama düzenindeki yetki konusu düzenlenmektedir. İdarî davalarda genel yetki 

kuralının düzenlendiği 32’inci maddeye göre, kanunlarda yetkili idarî yargı yerinin 

belirtilmemesi durumunda, dava konusu işlemi yapan veya idarî sözleşmeyi yapan 

kuruluşun bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır. Bunun 

vergi yargısı için önemi yukarıda belirtildiği gibi, vergi mahkemelerinin idarî 

yargılama düzeni içerisinde yer alan özel nitelikli mahkemeler olduğu 

düşünüldüğünde ortaya çıkacaktır. Vergi mahkemelerinin görev alanında olduğu 

kanunda düzenlenmeyen vergi uyuşmazlıklarında görevli mahkeme idare 

mahkemeleridir. Söz konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak idare mahkemeleri arasından 

yetkili idare mahkemesinin hangisi olduğu bu maddeye göre belirlenecektir.  

                                                
151  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 225-226.  
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İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 32’inci maddesinde “idare mahkemesi” 

deyimi geçse de bunun vergi mahkemelerini de kapsadığı belirtilmektedir152. Ancak 

başka bir yazara göre buradan sadece “idare mahkemeleri”ni anlamamız gerekir153. 

Bu maddeye göre idare mahkemesince çözümlenecek bir vergi uyuşmazlığında özel 

yetki kuralı yoksa yetkili mahkeme idarî işlemi yapan idarî merciin bulunduğu yer 

idare mahkemesidir154. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına 

göre kamu görevlilerinin özlük ve parasal haklarının ilgilendiren vergi 

uyuşmazlıklarıyla dolaylı ilişkisi olan davalarda yetkili mahkeme kamu görevlisinin 

görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir155. Bu fıkranın uygulamasında Danıştay, 

özel hizmet tazminatı156 ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun’dan157 doğan uyuşmazlıkları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanuna(Mülga) göre gümrük görevlisine ödenen ikramiyenin geri 

alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı158, parasal haklarla ilgili 

görmüştür. Yine Danıştay, 5434 sayılı Kanun’un159 32’inci maddesine göre tanınan 

fiili hizmet müddeti ile ilgili uyuşmazlığın genel yetki kuralına göre belirlenecek 

idare mahkemesince çözümlenmesi gerektiğini ifade etmiştir160.     

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 36’ıncı maddesine göre ise tam yargı 

davalarında yetkili mahkeme sırasıyla zararı doğuran idarî uyuşmazlığı 

çözümlemeye yetkili idare mahkemesi, diğer hallerde ise davacının ikametgâhının 

bulunduğu yer idare mahkemesidir161. 

                                                
152  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 356; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 942. 
153  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1126. 
154  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 230.  
155  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1136; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 949; Demir, 

Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 230-231.  
156  Dan.10.D. , E. 1985/10, K. 1985/1, T. 14.01.1985, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 949, 

dn. 1351.  
157  2330 sayılı Kanun, 06.11.1980 tarihli ve 17152 sayılı RG.  
158  Dan.10.D. , E. 1986/164, K. 1986/185, T. 06.02.1986, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 

949, dn. 1353.  
159  5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 17.06.1949 tarihli, 7235 sayılı RG.  
160  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 949. 
161  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1149; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 952-955; 

Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 230-231.  
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b. Vergi Mahkemelerinin Görevli Olduğu Vergi 

Uyuşmazlıklarında Yetki    

  İdarî yargılama düzeninde vergi uyuşmazlıkları bakımından görevli 

mahkeme vergi mahkemeleridir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesi 

“Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki” başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre yetkili 

mahkeme, uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümleri tarh ve 

tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen; Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken 

vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince şikâyet yoluyla hata düzeltme taleplerinin 

reddine ilişkin işlemlerde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve 

tahakkuk ettiren; Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un 

uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen; diğer uyuşmazlıklarda ise dava konusu 

işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir. 

 Bu maddenin hem kanun sistematiği içindeki yerinden hem de başlığından 

dolayı özel yetki kuralı olduğu akla gelse de; özel yetki kuralı olmadığı 

belirtilmektedir. Bununla birlikte 37’inci madde yetki kuralını düzenlerken sadece 

vergi davalarının özelliklerini dikkate alması sebebiyle özel yetki kuralı gibi 

algılanabilecektir. Bu maddenin, genel yetki kuralı olan 32’inci madde karşısında bir 

özel yetki kuralı olmadığı ayrıca vergi mahkemelerinin görevli olduğu davalar 

bakımından bir genel yetki kuralı da olmadığı, olsa olsa 37’inci maddenin d 

fıkrasının vergi mahkemelerinin görevli olduğu davalar bakımından genel yetki 

kuralı olabileceği belirtilmektedir162. 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesinde geçen “vergi davası” 

deyimi yine yukarıda incelenen görev konusuyla ilişkilidir. Burada “vergi davası” ile 

kastedilen kapsam 2576 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesi uyarınca vergi 

mahkemelerinin görev alanına giren davalardır. Yani bir davanın “vergi davası” 

olduğunu belirlemede temel ölçüt, görev ölçütüdür163. Zira öncelikle görevli 

mahkeme belirlenecek; bunun ardından görevli mahkemelerin içinden yetkili olan 

                                                
162  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1159; Gözübüyük, Dinçer, a.g.e. , s. 565; Demir, Vergi 

Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 231.  
163  Gözübüyük, Dinçer, a.g.e. , s. 565; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1159; Candan, 

Açıklamalı İdari Yargılama, s. 956. 



97 
 

mahkeme belirlenecektir. Uyuşmazlığın idare mahkemesinin görev alanına girdiğinin 

tespiti söz konusu olursa da yetkili mahkemenin tespiti İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 32 ve devam eden maddelerine göre yapılacaktır164.   

 Görev ve yetki konusunun açıklanmasında, dava konusu yapılan idarî işlemin 

tam olarak özelliklerinin belirlenmesi de önem taşır165. Vergi Usul Kanunu’nun 

378’inci maddesine göre bir işlemin vergi davalarında dava konusu yapılabilmesi 

için birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Öncellikle verginin tarhı dava 

konusu edilecek ise tarh işleminin tamamlanmış olması; vergi mahkemelerinde dava 

konusu edilebilen vergi cezaları bakımından ceza kesme işleminin gerçekleşmesi; 

tadilat veya takdir komisyonu kararına karşı dava açılacak ise bu kararların ilgiliye 

tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ayrıca tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak 

sahiplerine ödemenin yapılmış olması ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş 

olması gerekmektedir. 

 Yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesinin yerinin değişmesi durumunda 

ise yer değişmeden önceki dönemlere ilişkin vergi uyuşmazlıklarında davanın, 

önceki yerdeki vergi mahkemesinde açılması gerekir166.  

(1) Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Malî Yükümler ile Bunların 

Zam ve Cezalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili 

Mahkeme 

 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 

Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un, vergi mahkemelerinin görev alanını 

belirlemede temel hüküm olan 6’ıncı maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

37’inci maddesi, vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümler ile bunların zam ve 

cezalarından doğan davalar konusunda uyumludur. 2576 sayılı Kanun’un 6’ıncı 

maddesinin a bendi ile vergi mahkemelerinin görev alanında olduğu belirlenen söz 

                                                
164  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 956; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1159; Demir, 

Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 233. 
165  Gözübüyük, Dinçer, a.g.e. , s. 566.  
166  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 233; Oğurlu, a.g.e. , s. 326.  
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konusu davalar bakımından yetkili mahkeme ise, 2577 sayılı Kanun’un 37’inci 

maddesinin a bendi ile belirlenmektedir. 

 Buna göre, uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri 

tarh ve tahakkuk ettiren ve zam ve cezaları kesen dairenin bulunduğu yer vergi 

mahkemesi yetkili mahkemedir. Söz konusu idarenin bulunduğu yerde vergi 

mahkemesi yoksa yargı çevresine dahil olunan vergi mahkemesi uyuşmazlığı 

çözmeye yetkilidir167. 

 37’inci maddenin a bendinde sözü edilen tarh, tahakkuk ve ceza kesme 

işlemleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 25, 29, 30, mükerrer 30 ve 36’ıncı 

maddelerinde dayanakları ve yöntemleri gösterilen, beyana dayalı tarh (ve tahakkuk), 

                                                
167  Dan.4.D. , E. 1982/17053, K. 1983/20, T. 04.01.1983: “Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık 

Kurulunca yapılan sakatlık değerlendirmesine dayanılarak sakatlık indiriminden yararlanmıyacağı 
yolundaki Maliye Bakanlığı işleminin iptali dileğiyle Maliye Bakanlığı aleyhine açılan dava 
dilekçesini 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesine göre inceleyen Tetkik 
Hâkimi ...'ın açıklamaları dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü:... Yukarda sözü edilen 
yönetmelik uyarınca, sakatlık derecesinin tesbitine dair Merkez Sağlık Kurulu Kararının sonucuna 
göre ilgilinin ücretlerinin vergi istisnasından yararlanamıyacağı yolundaki bildirimin, henüz bir 
vergi istenmesi veya alınması, ayrıca Kanunun belirtildiği şekilde, bir düzeltme ve şikayet 
başvurusu bulunmadığına göre, şikayet ve düzeltme isteminin reddi yoluna bir işlem olarak 
nitelendirme olanağı yoktur. Bu bildirim vergilendirmeden önce ve ona esas olmak üzere yapılmış 
bir tespit işleminden ibarettir. Bu haliyle de, iptali dileğiyle açılacak davanın Danıştay'da ilk 
derece görülüp, çözümlenmesi mümkün değildir. Diğer yandan, 2576 sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanunun, Vergi Mahkemelerinin Görevlerini düzenleyen 6. maddesinin (a) bendinde genel 
bütçeye, İl Özel İdareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler 
ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile tarifeye uyuşmazlıklarını Vergi Mahkemelerinin, 
çözümleyecekleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Vergi Uyuşmazlıklarında yetkiyi 
düzenleyen 37. maddesinin (a) bendinde de, uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen Dairenin bulunduğu yerdeki Vergi 
Mahkemelerinin yetkili oldukları hükme bağlanmıştır. Dava konusu olayda ise, iptali istenen işlem 
ilgilinin sakatlık derecesi itibariyle vergi istisnasından yararlanamayacağına ilişkin olup, 
ücretlerinin vergilendirilmesine doğrudan etkili olduğundan, dava konusu işlemin vergilemeyle 
ilgili bulunduğunun kabulü gerekmektedir. Bu niteliği nedeniyle davanın görülüp 
çözümlenmesinin, vergi tarhıyla görevli Vergi Dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin 
bu davaya bakmakla görevli ve yetkili olduğu sonucuna varılmaktadır.” Hukuk Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 22 Ekim 2012. Bir başka kararda ise Danıştay 3. Dairesi, 
Maliye Bakanlığı’nın sakatlık indiriminin derecesinin yükseltilmesi talebini reddeden işlemine 
karşı Sakarya Vergi Mahkemesinde açılan davanın yetki yönünden reddedilmesi gerektiğini 
belirterek bozmuştur. 3. Daire, davanın Maliye Bakanlığı’nın söz konusu işlemine karşı açıldığını 
belirterek Ankara ilindeki vergi mahkemelerinin yetkili olduğunu belirtmiştir., Dan.3.D. , E. 
2007/2073, K. 2009/211, T.28.01.2009, , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 26 Kasım 2012.    
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ikmalen, re’sen ve idarece vergi tarhı, tahrire dayalı tarh ile aynı Kanun’un 365 ve 

366’ıncı maddeleri uyarınca tesis edilen ceza kesme işlemleridir168.  

 Tarh ve tahakkuku yapan, zam ve cezaları kesen daire169, uyuşmazlık 

konusuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, genel bütçeye giren vergi ve benzeri 

malî yükümler ile bunların zam ve cezaları Maliye Bakanlığı’na bağlı olan vergi 

daireleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilir. Söz konusu vergi ve benzeri mali 

yükümler bakımından vergi dairelerine taraf olma yeteneği verildiğinden işlemi 

yapan yer vergi dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemesi yetkili olmaktadır170.  

Belediyelere ait gelirler bakımından171 tarh ve tahakkuk işlemleri ise, 

belediye teşkilatı içerisindeki gelir şube müdürlüklerince yapılmaktadır. Bu anlamda 

belediye gelirleri bakımından vergi mahkemelerinin görevli olduğu uyuşmazlıklar 

söz konusu olursa yetkili mahkeme uyuşmazlık konusunu tarh ve tahakkuk ettiren 

belediyenin bulunduğu yer vergi mahkemesi olacaktır172.           

                                                
168  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 956-957.  
169  Dan.4.D. , E. 1985/1709, K. 1985/1262, T. 30.04.1985: “Dava konusu olayda ise, iptali istenen 

işlem ilgilinin uzlaşma komisyonunun belirlendiği günde toplantıya katılmaması üzerine ikinci bir 
toplantı yapılması yolundaki isteminin reddine ilişkin olup, adına salınan gelir ve mali denge 
vergileri ile kesilen kaçakçılık cezası ile doğrudan ilişkili olduğundan dava konusu işlemin 
vergilemeyle ilgili bulunduğunun kabulü gerekir. Bu niteliği nedeniyle davanın görülüp 
çözülmesinin vergi tarhıyla görevli vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin bu 
davaya bakmakla görevli ve yetkili olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu nedenlerle davayı görüp 
çözümlemekle görevli … Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.”, Gözübüyük, Dinçer, 
a.g.e. , s. 567.  

170  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1159; Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, 
s. 234; Gözübüyük, Dinçer, a.g.e. , s. 566.  

171  Dan.9.D. , E. 1984/316, K. 1986/2683, T. 15.10.1986: “Uyuşmazlık; 2805 sayılı yasa gereğince 
belediyenin mülkiyetine geçen yerdeki işyeri için belediye encümen kararına dayanılarak yükümlü 
adına tahakkuk ettirilen arsa kullanım bedeline karşı açılan davayı; davanın esasını 2805 sayılı 
Kanun’un 13/b ve d maddelerine göre belediye encümeni kararına dayanılarak salınan arsa 
kullanım bedelinin teşkil ettiğini, gerek 2805 sayılı Kanun gerekse bu kanuna ilişkin yönetmeliğin 
incelenmesinden arsa kullanım bedeli, diğer bir adı ile ecrimisilin 2576 sayılı Kanun’un 6.ve 2577 
sayılı Kanun’un 37. maddesi gereğince vergi, resim, harç, zam, ceza olarak 
nitelendirilmeyeceğinin anlaşıldığı, davanın bedel tesbitine ilişkin olduğu, bu tür uyuşmazlıkları 
çözme görevinin adli yargıya ait bulunduğu gerekçesiyle görev yönünden reddeden Vergi 
Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir. Temyiz edilen vergi mahkemesi kararında, 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma 
nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme 
kararının onanmasına karar verildi.”, Hukuk Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 30 
Kasım 2012.  

172  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1159; Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, 
s. 235; Dan.3.D. , E. 2007/1918, K. 2007/2487, T. 25.09.2007: “...Gerede Belediye Başkanlığınca 
verilen cevapta ödeme emirlerinde gerekli kesintilerin yapılarak tahakkukunun Başkanlıklarınca 
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(2) Gümrük Vergilerine İlişkin Uyuşmazlıklarda Yetkili 

Mahkeme 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesine 4001 sayılı Kanunla173 

eklenen b bendine göre; Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilere ilişkin 

uyuşmazlıklarda, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk 

ettiren dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi yetkilidir174. 

 Gümrük müdürlükleri, gümrük ile ilgili vergi, resim, harç ve benzeri malî 

yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettirmektedir. Tarh ve tahakkuku gerçekleştiren 

gümrük müdürlüğünün bulunduğu yer vergi mahkemesi yetkili, söz konusu gümrük 

müdürlüğünün bulunduğu yerde vergi mahkemesi yoksa yargı çevresine dahil olunan 

vergi mahkemesi uyuşmazlıkları çözmeye yetkilidir. Ancak Gümrük Kanunu’nda 

teknik olarak “tarh” sözcüğünün kullanılmaması dolayısıyla gümrük vergileri 

bakımından bunu “vergiyi tahakkuk ettiren gümrük müdürlüğünün bulunduğu yer 

vergi mahkemesi” şeklinde okumak gerektiği belirtilmektedir175. 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesinin b bendinin Kanuna 

eklenmesinden önce de Danıştay’ın bahsedilen gümrük vergileri için yetkili 

mahkemenin ilgili gümrük müdürlüğünün bulunduğu yer mahkemesi olduğunu kabul 

etmekte olduğu ifade edilmektedir176. 

                                                                                                                                     
yapıldığı bildirildiğinden Gerede Belediye Başkanlığının bulunduğu yerdeki Sakarya Vergi 
Mahkemesi, davanın görüm ve çözümüne yetkili bulunmaktadır.” Hukuk Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 30 Kasım 2012.  

173  4001 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 
18.06.1994 tarihli, 21964 sayılı RG.  

174  Dan.7.D. , E. 1998/3181, K. 1999/1825, T. 28.04.1999; Dan.7.D. , E. 2003/2954, K. 2005/2094, T. 
27.09.2005, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1160-1161; Dan.7.D. , E. 1992/5065, K. 
1994/5984, T. 30.11.1994, Cafer Ergen, İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi, Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, 2008, s. 360. 

175  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 958.  
176  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 236; Dan.7.D. , E. 1983/97, K. 1983/180, 

T. 02.02.1983: “ ... Açıklanan nedenle, yetkili vergi mahkemesine dava açılması gerekirken 
Danıştay'da dava açıldığı anlaşıldığından 2577 sayılı Kanunun 15/a maddesi uyarınca davanın 
görev yönünden reddine ve dosyanın aynı yasanın 37/a maddesi hükmü uyarınca uyuşmazlık 
konusu vergiyi tarh ve tahakkuk ettiren Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki yetkili İstanbul 
Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına 
tevdiine karar verildi.”, Hukuk Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 1 Kasım 2012.   
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Ayrıca 37’inci maddenin b bendi ile Gümrük Kanunu’nun 242’inci maddesini 

de birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Gümrük Kanunu 242’inci maddeye göre 

yargı yoluna başvurmadan önce zorunlu olarak tüketilmesi gereken itiraz/idarî 

başvuru yolu sonucunda ilgili idare itirazın reddedilmesine karar verirse, itiraz edilen 

işlemin yapıldığı yerdeki idarî yargı merciine başvurulabileceği belirtilmektedir. 

37’inci maddenin b bendinde ise Gümrük Kanuna göre alınması gereken vergilerde 

vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren dairenin 

bulunduğu yer vergi mahkemesinin yetkili olduğu ifade edilmektedir177. Bu iki 

hükmün paralel olduğu ve aynı sonuca vardığı söylenebilir178. 

 Burada şunu belirtmekte fayda vardır ki, dava konusu idarî işlemin iyi tespit 

edilmesi gerekir. Çünkü yetkili mahkeme dava konusu idarî işleme göre değişiklik 

arz edebilir. Bu konuya ilişkin bir Danıştay kararında179; köye bağışı uygun 

görülerek gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilen bir minibüs kaçak 

orman emvali taşınmasında kullanıldığından müsadere edilmiş, idare tarafından 

tekrar ihale yoluyla satılmış, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın bu tür durumlar için 

gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesi için ilgili gümrük idaresine başvurulması 

yönünde bir işlem tesis etmiştir. Dava bakanlığın söz konusu işlemin iptali için 

açılmıştır. 

 Davanın açıldığı Sakarya İdare Mahkemesi, gümrük vergi ve resminin tarh ve 

tahakkukunun yapılabilmesini sağlamak için tesis edilmiş bir işlem nedeniyle açılan 

davanın işlemin yapıldığı yerdeki yetkili vergi mahkemesinde açılması gerektiğini 

öne sürerek davayı görev ve yetki yönünden reddederek dosyayı Ankara Vergi 

Mahkemesi’ne göndermiştir. Ankara Vergi Mahkemesi ise davanın 

çözümlenmesinde yetkili mahkemenin vergiyi tahsil edecek olan İzmit Gümrükler 

                                                
177  Dan.7.D. , E. 2003/2984, K. 2005/2094, T. 27.09.2005: “ ... Olayda; para cezası kararına vaki 

itiraz, ilk kararı alan Manisa Gümrük Müdürlüğünün idarî yönden bağlı olduğu İzmir Gümrükleri 
Başmüdürlüğünce karara bağlanmışsa da; yukarıda anılan hükümler uyarınca, davanın, işlemin 
yapıldığı gümrük müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Manisa Vergi Mahkemesince çözümlenmesi 
gerekeceğinden, bu husus gözardı edilerek, işin esası hakkında, yetkisiz mahkemece verilen 
kararda isabet görülmemiştir.” Hukuk Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 4 Kasım 
2012.    

178  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 237.    
179  Dan.3.D. , E. 1984/53, K. 1984/158, T. 24.01.1984, Hukuk Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 

www.hukukturk.com, 5 Kasım 2012; Ergen, a.g.e. , s. 363.    
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Başmüdürlüğü’nün bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi olan Kocaeli Vergi 

Mahkemesi olduğunu belirterek dosyayı bu mahkemeye göndermiştir. Kocaeli Vergi 

Mahkemesi ise, sorunu çözmesi için İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 43’üncü 

maddesi uyarınca Danıştay’a intikal ettirmiştir. 

 Danıştay ise, dava konusu idarî işlemin ne olduğunu açıkça ortaya koyarak 

sorunu kolaylıkla çözmüştür. Danıştay, dava konusu işlemin gümrük vergi ve 

resimlerinin tarh ve tahakkukuna ilişkin olarak yetkili gümrük idaresince yapılan bir 

işlem olmayıp, bu işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla davacının İzmit 

Gümrük Başmüdürlüğü’ne müracaatını öngören Maliye ve Gümrük Bakanlığı işlemi 

olduğunu ve dolayısıyla dava konusu işlemi yapan Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 

bulunduğu yer vergi mahkemesinin yani Ankara Vergi Mahkemesi’nin yetkili 

olduğunu karara bağlamıştır. 

 Son olarak, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesinin b 

bendinde vergi cezalarından söz edilmemektedir. Fakat, uygulamada, gümrük 

cezalarına karşı yapılan itirazların reddine ilişkin işlemlerin iptal istekleri de ceza 

kararını alan veya cezayı kesen dairenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisinde 

görülmektedir180.     

(3) Şikâyet Yoluyla Vergi Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin 

İşlemlerden Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme     

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesinin b bendine göre 

şikâyet başvurusu yoluyla vergi düzeltme talebinin reddedilmesi üzerine bu red 

işlemine karşı açılacak davada yetkili mahkeme, düzeltme talebine konu olan vergi, 

resim, harç ve benzeri malî yükümün tarh ve tahakkuk ettirildiği dairenin bulunduğu 

yer vergi mahkemesidir. 

 Yukarıda değinildiği üzere hata düzeltme talebinin vergi idaresince 

reddedilmesi üzerine şikâyet başvurusu yoluyla Maliye Bakanlığı’na 

                                                
180  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 958; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1159; Ercan, 

a.g.e. , s. 207; Dan.7.D. , E. 2003/2984, K. 2005/2094, T. 27.09.2005 Ergen, a.g.e. , s. 361. 
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başvurulabilmekte ve bakanlığın bu başvuruyu reddetmesi halinde bu red işlemine 

karşı dava yoluna gidilebilmektedir.  

Kendisine karşı yargı yoluna gidilen işlemin, Maliye Bakanlığı’nın şikâyet 

başvurusunun reddi işlemi olması düşünüldüğünde yetkili mahkemenin belirlenmesi 

hususunda bir karışıklık söz konusu olabileceği akla gelebilir. Fakat her ne kadar 

işlem Maliye Bakanlığı’nın işlemi olsa da burada yetkili mahkeme; düzeltme 

işlemine konu olan vergi ve benzeri mali yükümün tarh ve tahakkuk ettirildiği vergi 

dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemesidir. Vergi ve benzeri mali yükümün il özel 

idaresi ya da belediyece tarh ve tahakkuk ettirilmesi durumunda ise düzeltme 

talebinin reddi üzerine şikayet başvurusu il özel idaresi vergileri için valiliğe ve 

belediye vergileri için belediye başkanlığına yapılacaktır. Bu ihtimallerde yetkili 

mahkeme tayininde zaten şikâyet başvurusu yapılan yer ile vergi ve benzeri mali 

yükümün tarh ve tahakkuk ettirildiği yerin aynı vergi mahkemesinin yargı çevresinde 

bulunacakları için sorun çıkmayacaktır181. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesinin b bendinde vergi 

cezalarından söz edilmemektedir. Fakat, uygulamada, vergi cezalarında olduğu ileri 

sürülen hataların düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurular sonunda tesis edilen 

işlemlerin iptali istekleri de tıpkı, vergilerle ilgili olduğu gibi, ceza kararını alan veya 

cezayı kesen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin yetkisinde 

görülmektedir182. 

(4) Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un 

Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesinin c bendi, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un uygulanmasında yetkili 

mahkemenin, ödeme emrini düzenleyen dairenin bulunduğu yer vergi mahkemesi 

olduğunu düzenlemektedir. Bu hükmü amme alacaklarının tahsili bakımından 

irdelemek gerekir. 

                                                
181  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 1159-1160; Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili 

Mahkeme, s. 239; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 958.    
182  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 958.  
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 Öncelikle bu hükmü, vergi mahkemelerinin amme alacaklarının tahsili 

konusunda ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta görevli olmadığını düşünerek 

değerlendirmek gerekmektedir. Zira yukarıda görev bahsinde incelendiği üzere 2576 

sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesinin a ve b bendi hükümlerine göre amme 

alacaklarının tahsili bakımından ancak “genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve 

köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 

cezaların ile tarifelere ilişkin davalara” ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun’un 

uygulanacağı davalarda vergi mahkemeleri görevlidir. 6183 sayılı Kanun’un 

uygulanacağı her uyuşmazlıkta vergi mahkemesi görevli değildir, sadece belirtilen 

sınırlama çerçevesinde vergi mahkemesinin görevi söz konusu olacaktır. 

 İkinci olarak İdari Yargılama Usulü Kanunu 37’inci maddesinin c bendi, 

“ödeme emrini düzenleyen” dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin görevli 

olduğunu belirtmektedir. Bundan ise 6183 sayılı Kanun’un uygulanmasında tahsil 

aşamasına gelmiş ve hakkında “ödeme emri düzenlenmiş” amme alacaklarıyla ilgili 

vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkemenin tayininde bu hükmün uygulanacağı 

anlaşılmaktadır. O halde (çalışmayı ilgilendiren yönüyle vergi mahkemesinin görev 

alanına giren) 6183 sayılı Kanun’un uygulanmasında ödeme emri düzenlenmesiyle 

ilgili olmayan davalarda yetkili mahkeme 37’inci maddenin c bendi hükmüne göre 

değil 37’inci maddenin d bendi hükmüne göre belirlenecektir183.  

Candan’a göre de bu yolun izlenmesi yani, c bendi hükmünün ödeme emri 

düzenlenen amme alacaklarıyla ilgili olarak ödeme emrinin iptali istemiyle açılan 

davalara hasredilmesi ve 6183 sayılı Kanun’un uygulanmasından doğan diğer 

uyuşmazlıklarda ise, yetkili vergi mahkemesinin 37’inci maddenin d bendi hükmüne 

göre belirlenmesi doğru olacaktır184. 6183 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen her 

türlü ödeme emrine ilişkin uyuşmazlıkta görevli ve yetkili mahkemenin vergi 

mahkemesi olmadığı ve ancak vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerle 
                                                
183  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 240; Gözübüyük, Dinçer, a.g.e. , s. 567; 

Dan.3.D. , E. 2001/4323, K. 2004/390, T.19.02.2004: “ Alacaklı amme idaresinin verdiği yetkiye 
dayanılarak niyabeten, davacının arsasının bulunduğu yer vergi dairesince uygulanan haciz 
işlemine karşı açılan davanın İdari Yargılama Usûlü Kanunun 37. maddesinin d bendi uyarınca 
alacaklı amme idaresinin bulunduğu yer vergi mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiğinden, 
davanın yetki yönünden reddedilmesi gerekirken esastan karara bağlanmış olması hukuka uygun 
bulunmadığı hakkında.”, Hukuk Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.hukukturk.com, 6 Kasım 2012.       

184  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 959.  
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bunların zam ve cezalarından doğan kamu alacaklarının tahsili amacıyla düzenlenen 

ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davaların vergi mahkemesinin görevinde ve 

yetkisinde olduğunu da belirtmek gerekmektedir.  

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesinin c bendi hükmüne 

göre ödeme emrini düzenleyen idarenin bulunduğu yer vergi mahkemesinin yetkili 

olması özellikle bazı kamu alacaklarında alacaklı idare ile ödeme emrini düzenleyen 

vergi dairesinin farklı yerlerde olması halinde önem taşır. Bazı kanunlarda, 

kesinleşen kamu alacağının takip ve tahsil olunmak üzere vergi dairesi, mal 

müdürlüğü, defterdarlık gibi maliye kuruluşlarına intikal ettirileceği 

öngörülebilmektedir. Bu durumun daha çok ihracatta vergi iadesinin geri istenmesi 

hallerinde ortaya çıktığı belirtilmektedir185. 

 6183 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vekâleten 

yaptırılan işlerde yetkili vergi mahkemesi, vekil olarak işi yapan vergi dairesinin 

bulunduğu yere göre değil, alacaklı vergi dairesinin bulunduğu yere göre 

belirlenir186. Danıştay kararlarında bazen vekâleten ödeme emri düzenlenebileceğinin 

kabul edildiği ve bu durumlarda ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın, 

temsil edilen alacaklı dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde açılması 

gerektiği belirtilmektedir187. 

(5) Diğer Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme  

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37’inci maddesinin d bendinde “diğer 

uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan” dairenin bulunduğu yerdeki vergi 

mahkemesi yetkili mahkeme kılınmaktadır. Kanun ifadesinde belirlilik olmaması bu 

hükmün torba bir hüküm olduğu yorumuna sebebiyet vermiştir. Gerçekten de vergi 

                                                
185  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 242-243; Oğurlu, a.g.e. , s 325-326.       
186  Dan.7.D. , E. 2001/43250, K. 2005/294, T. 03.03.2005, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 

960, dn. 1365; Ağar, Verginin Tahsilatından Doğan Uyuşmazlıklar, s. 247. 
187  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 960; Dan.6.D. , E. 1988/296, K. 1988/546, T. 

28.01.2009, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 960, dn. 1366; Ergen, a.g.e. , s. 362.  
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mahkemesinin görev alanına giren ve 37’inci maddenin ilk a, b ve c bentlerine 

girmeyen uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme, bu hükme göre belirlenecektir188. 

 Örneğin, tarh işleminden bağımsız olarak idarî davaya konu edilebildikleri 

durumlarda takdir komisyonu kararları, uzlaşma komisyonu kararları189, vergi ve 

benzeri malî yükümlerden doğan kamu alacaklarıyla ilgili olarak, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca tesis edilen haciz190, ihtiyatî 

haciz191, satış gibi işlemler, tarifeler, idarî davaya konu edildiklerinde; dava, bu 

işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde görülür192.     

5. Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarının Giderilmesi 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, vergi mahkemesi, idarî/vergi 

yargısının alanına giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik kararı verirse, 

dosyayı Danıştay’a veya görevli idare veya vergi mahkemesine göndermesi gerekir. 

Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi 

veya yetkisi dâhilinde görmezse dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye 

gönderilmesine karar verir. Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın 

gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu 

mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkeme aynı bölge idare 

mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık bölge idare mahkemesi, değilse 

Danıştay tarafından çözülecektir (İYUK m. 43/1).  

 Danıştay Genel Kurulu’nun 25.04.2011 tarihli ve E. 2011/13, K. 2011/13 

sayılı Kararı gereği, vergi mahkemeleri arasında görev ve yetki uyuşmazlıkları merci 

tayininin uyuşmazlığın esasını çözmekle görevli vergi dava dairesi tarafından 

yapılması gerekmektedir. Buna karşın ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi 

                                                
188  Demir, Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme, s. 243; Candan, Açıklamalı İdari 

Yargılama, s. 960.       
189  Dan.9.D. , E. 1985/1674, K. 1985/1253, T. 15.10.1985, Ergen, a.g.e. , s. 360.       
190  Dan.3.D. , E. 1986/36, K. 1986/310, T. 31.01.1986: “ Haciz uygulama işleminin iptali istemiyle 

açılan dava konusu uyuşmazlığı çözmeye bu alacakla ilgili ödeme emrini düzenleyen yer vergi 
mahkemesinin yetkili olduğu hakkında”, Ergen, a.g.e. , s. 363.       

191  Dan.3.D. , E. 1994/2543, K. 1994/1943, T. 09.06.1994: “Taşınmaza uygulanan haciz işleminin 
iptali istemiyle açılan davada, yetkili mahkemenin, haciz kararını alan vergi dairesinin bulunduğu 
yer mahkemesi olduğu hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 960 dn. 1368.  

192  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 960.  
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mahkemeleri arasında çıkan görev uyuşmazlığı Danıştay Başkanlık Kurulu 

tarafından giderilir. 

 Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve bölge idare mahkemesi 

tarafından verilen kararlar ilgili mahkemelerce bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ 

edilir. Danıştay ve bölge idare mahkemesi tarafından görev ve yetki uyuşmazlıkları 

ile ilgili olarak verilen kararlar kesindir. Danıştay ve bölge idare mahkemesi193 

tarafından verilen kararlar ile görevli veya yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava 

açılması halinde harç alınmaz (İYUK. m.43/2-3-4).     

6. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar ve Kanun Yolu 

Denetimi 

 a. Genel Olarak 

Dava dilekçesinin incelenmesi sonucu görev ve yetki yönünden kanuna 

aykırılık görülürse iki tür karar verilebilecektir. Öncelikle dava idarî yargının görev 

alanına girmiyorsa; yani, başka bir yargı düzeninin görevine giriyorsa, yargı yolu 

yönünden red kararı verilecektir(İYUK m.1-a).  

Davanın idarî yargının görev alanında olduğu fakat vergi mahkemelerinin 

görevinde veya yetkisinde olmadığına kanaat getirilmişse davanın görev veya yetki 

yönünden reddedilerek idarî yargı içinde görevli veya yetkili görülen mahkemeye 

                                                
193  Dan.VDDK. , E. 2008/484, K. 2009/203, T. 15.05.2009: “… Her ne kadar dava, Ankara Bölge 

İdare Mahkemesinin 31.5.2005 gün ve E:2005/2110; K:2005/2065 sayılı kararıyla ve 2577 sayılı 
Kanunun 43'üncü maddesine göre görevli mahkeme olarak tayin edilen Ankara Birinci Vergi 
Mahkemesince 2577 sayılı Yasanın 43'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında bölge idare 
mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarında vermiş oldukları kararların kesin olduğu 
kuralına dayanılarak incelenmişse de bu kesinlik; ilk derece yargılaması sırasında görev 
noktasında beliren uyuşmazlığın ortadan kaldırılması amacıyla öngörülmüştür. Bu kural 
temyiz merciine, idarî yargı içindeki görev ve yetki sorununun temyiz incelemesi safhasında göz 
önüne alınmasını engelleyen nitelikte bir hüküm olarak yorumlanamaz. Nitekim aynı Kanunun 
49'uncu maddesinin l/a bendinde, görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, ilk sırada 
incelenecek temyiz sebebi olarak gösterilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi kararlarının görevli ve 
yetkili idarî mahkemeyi belirleme konusundaki kesinliğin, temyiz safhasındaki incelemeye kadar 
sirayet ettirilmesi, görev ve yetki dışında bir işe bakılmasına dayanan temyiz incelemesini 
olanaksız kılacaktır.”, Aynı yönde bir başka karar: Dan.3.D. , E. 2006/3246, K. 2007/579, T. 
28.02.2007, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 5 Aralık 2012.   
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gönderilir(İYUK m.1-a). Red kararında idarî yargı içerisinde görevli veya yetkili 

görülen mahkemeye de yer verilir194. 

b. Yargı Yolu Yönünden Ret Kararı ve Kanun Yolu Denetimi 

Davanın yargı yolu bakımından görevli mahkemede açılması gerekmektedir. 

Vergi yargısında açılan davanın adlî ya da askerî mahkemenin görev alanına girdiği 

tespit edilirse bu durumda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15’inci maddesinin 

1’inci fıkrasının a bendi gereği dava reddedilecektir. Özellikle vergi yargısı ile adli 

yargının görev alanlarının davacılar tarafından karıştırılması muhtemeldir ve sık 

yaşanan bir durumdur195. 

 Bu kararda mahkeme artık dosyadan nihaî olarak elini çekmekte ve dosyayı 

görevli yargı yolu makamına dosyayı göndermemektedir. Davacının kendisi görevli 

yargı yoluna tekrar başvurmalıdır. Bu durum Sayıştay kararlarına karşı açılan 

davalarda da aynen geçerli olmaktadır196. 

 Vergi mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan, uyuşmazlık 

miktarının yirmi beş bin lirayı aşmayanların vergi mahkemesindeki hâkimlerden biri 

tarafından karara bağlanacaktır(BİMVMK m.7/2). Buna göre uyuşmazlık konusunun 

yirmi beş bin lirayı aşmadığı davalarda, yargı yolu yönünden ret kararına karşı itiraz 

yoluna gidilebilmektedir. Uyuşmazlık miktarının yirmi beş bin lirayı aştığı 

uyuşmazlıklara ilişkin; yani, vergi mahkemesinin kurul halinde verdiği yargı yolu 

yönünden ret kararına karşı ise temyiz yoluna gitmek mümkündür(İYUK m.15/4). 

Ayrıca itiraz ve temyiz üzerine verilen kararlar aleyhine, eğer şartları mevcutsa, İdari 

                                                
194  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 595.  
195  Uy.Mah. Hukuk Bölümü, E. 2003/90, K. 2003/100, T. 29.12.2003: “Motorlu Taşıtlar Vergisi 

Kanunu hükümlerine göre sorumlu sıfatıyla ödemede bulunanın, mükellefe rücu hakkı kapsamında 
bulunan rücuen alacak davasının, Borçlar Kanunu hükümlerine göre ADLİ YARGI YERİNDE 
çözümlenmesi gerekir.”; Uy.Mah., E. 2000/31, K. 2000/34, T. 03.07.2000: “2976 sayılı yasa'da 
öngörülen ek mali yükümlülükle ilgili para cezasının 6183 sayılı Yasa'ya göre tahsiline ilişkin 
işlemin iptali istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerekir.”; 
Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2003/22, K. 2003/25, T. 28.04.2003: “Davacı Şirket vekilince, 4458 
sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca şirket adına tahakkuk ettirilen KDV farkının 3 katı 
tutarındaki 21,663,000,000.- TL. KDV para cezasının kaldırılması istemiyle, 15.5.2002 gününde 
adli yargı yerinde itirazda bulunulmuştur.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 13 Mart 2013. 

196  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 794; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 587. 
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Yargılama Usulü Kanunu’nun 54’üncü maddesinde düzenlenen kararın düzeltilmesi 

yoluna başvurulabilmektedir. 

c. Görev veya Yetki Yönünden Reddedilerek Dosyayı Görevli 

veya Yetkili Görülen Mahkemeye Gönderme Kararı 

 İlk inceleme üzerine dilekçeyi inceleyen mahkeme, davanın idare idarî 

yargının görev alanında fakat vergi mahkemesinin görev alanında olmadığını 

saptarsa davayı görev yönünden reddederek görevli idare mahkemesine 

gönderecektir(İYUK 15/1-a). Bu red kararında mahkeme görevli ve yetkili 

mahkemeyi gösterir197.  

Dilekçenin incelenmesi sonucu davanın vergi mahkemesinin görev alanında 

olmakla birlikte başvurulan mahkemenin yetkisinde olmaması durumunda ise, 

davanın yetki yönünden reddedilerek yetkili vergi mahkemesine gönderilmesi 

gerekmektedir(İYUK 15/1-a). 

Kendisine dava dosyası gönderilen yetkili mahkeme, varsa eksik harç pulu ve 

posta giderlerini tamamlattırılmasından sonra, İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 

14’üncü maddesinde öngörülen inceleme için gerekli işlem ve tebligatların 

yapılmasına geçecektir198. 

İdari yargının görev alanında kalan konularda davanın görev veya yetki 

yönünden reddedilerek dosyanın görevli veya yetkili görülen mahkemeye 

gönderilmesi kararlarına karşı kanun yolu denetimi kapalıdır(İYUK m.15/4). 

Görevsizlik ve yetkisizlik sebebiyle davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek 

yine idarî yargı içerisinde görevli veya yetkili görülen mahkemede davaya bakılmaya 

devam edilecek olmasının, bu kararlara karşı kanun yolu denetiminin kapalı olmasına 

sebep teşkil ettiği ifade edilmektedir199.    

    

                                                
197  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 593. 
198  A.e. , s. 595. 
199  A.e. , s. 612. 
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C. İDARÎ MERCİ TECAVÜZÜ YÖNÜNDEN İNCELEME  

1. Genel Açıklama 

 İdarî yargılamada idarî merci tecavüzü kontrolü ilk inceleme safhasında 

yerine getirilmektedir. Bu usûle yönelik bir incelemedir. Yani dava açılmadan evvel 

dava konusu işleme ya da eyleme karşı gidilmesi gereken bir idarî merciin atlanıp 

atlanmadığının kontrolünden ibarettir. Bununla birlikte davayı idarî merci tecavüzü 

sebebiyle sadece reddetmek yerine görevli idare merciine tevdii kararı verilmesi usûl 

incelemesi demeyi zorlaştırabilir. Ancak yine de usûl incelemesi olduğu görüşünün 

daha isabetli olduğu düşünülmektedir. 

 Bu başlıkta öncelikle idarî merci tecavüzü kavramı ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra hangi hallerin idarî merci tecavüzü sayıldığına da 

değinilmektedir. Ayrıca vergi hukuku özelinde ve dolayısıyla vergi yargılamasında 

karşılaşılan idarî merci tecavüzü halleri irdelenmektedir. Son olarak ilk inceleme 

safhasında idarî merci tecavüzü olduğunun tespiti durumunda ne tür bir karar 

verileceği konusu da aşağıda açıklanmaktadır. 

2. İdarî Merci Tecavüzü ve İdarî Merci Tecavüzü Sayılan 

Haller 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre görev ve yetki 

hususlarını inceledikten sonra incelenecek olan husus idarî merci tecavüzünün olup 

olmadığıdır. İdarî merci tecavüzü, idarî davaya/vergi davasına konu edilen bir idarî 

uyuşmazlık/vergi uyuşmazlığı hakkında davaya konu edilmeden önce tüketilmesi 

zorunlu olan bir idarî başvuru yolunun bulunması ve bunun atlanarak uyuşmazlığın 

mahkeme önüne getirilmesi durumunda söz konusu olur200. 

İdarî merci tecavüzü, bir idarî işlemin idarî davaya konu edilmeden önce bir 

başka idarî merciin incelemesinden geçmiş olması zorunluluğu bulunan hallerde, bu 

                                                
200  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 696; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 1008; 

Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 478; Tan, a.g.e. , s. 1070; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 
595; Alan, a.g.e. , s. 68; Coşkun, Karyağdı, a.g.e. , s. 186. 
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yapılmadan doğrudan doğruya idarî davaya konu edilmesi hali olarak 

tanımlandığından bir konuda idarî işlemin tesis edilmesi için görevli idareye ilk defa 

yapılması gereken başvuru yapılmadan doğrudan doğruya dava açılması halinde idarî 

yargı yeri tarafından bu usulî eksiklik giderilmeden karar verilmesi kural olarak 

mümkün değildir201. 

Uyuşmazlığın mahkeme önüne gelmeden henüz anlaşmazlık aşamasında 

olduğu safhada, idarî makamın işlemi yaparken kullandığı takdir yetkisini, yine 

işlemi geri almak yahut değiştirmek bakımından kullanması ile anlaşmazlığı 

sonlandırılabilecektir. İdarî başvurunun ve anlaşmazlığın dava konusu edilmeden 

önce öngörülen zorunlu idarî başvurunun amacı budur. Ayrıca uzun ve pahalı bir yol 

olan dava yolunu seçmeden evvel bir kez daha alternatif bir yol olan idarî başvuru 

mekanizmasının çalıştırılmasına teşvik de denebilir202. 

 Ancak, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesinde düzenlenen 

üst makama başvurma ile idarî merci tecavüzüne sebep olan idarî itiraz farklıdır. Bu 

farklılık, üst makama başvurma hususundaki Kanun’un tanıdığı serbestiyet ile idarî 

merci tecavüzü incelemesinde idarî davaya konu edilmeden önce başvurulması 

zorunlu idarî itiraz yolunun bulunmasından kaynaklanmaktadır203. 

İdarî başvuruların temel felsefesinin, özel hukuk kişilerinin uzlaşmak veya 

karşı tarafı temerrüde düşürmek için yapılan işlemlerden farklı olmadığı, iki özel 

hukuk kişisinin anlaşamadıkları zaman nasıl mahkemeye başvurmaları gerekiyorsa, 

idarî başvuruların idareyi mütemerrit duruma düşürerek yargı yoluna gidilebilmesine 

dayanmaktadır. Bu yolla idarenin tasarrufları sulh yoluyla hukuk kuralları içerisinde 

tutulmuş olur204. Nitekim 11’inci madde anlamındaki idarî başvuru yolu 

ihtiyaridir205. 

                                                
201  Kahraman Berk, “İdare Hukukuna Ve İdari Yargıya İlişkin Değerlendirmeler I” İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXV, S. 2, 2007, s. 35-48, s. 43. 
202  Coşkun, Karyağdı, a.g.e. , s. 187. 
203  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 333.   
204  Lûtfi Duran, “İdari Müracaatlar ve Bunlar Karşısında İdarenin Sükutu Meselesi”, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. XII, S.1, 1946, s. 130-199, s. 138; Berk, a.g.e. , s. 
42. 

205  Berk, a.g.e. , s. 42; Ramazan Yıldırım, İdari Başvurular, 2. Bası, Konya, Mimoza Yayınları, 
2006, s. 112.  
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Doktrinde, ihtiyari olarak yapılan itirazlarda da idarî merci tecavüzünün 

gerçekleşebileceği belirtilmektedir. Buna göre, isteğe bağlı idarî başvurular 

yapıldıktan sonra idarenin vereceği cevap veya karar beklenmelidir. Eğer, idarenin 

vereceği cevap ya da karar başvuru sahibinin haklarını veya çıkarlarını hukuksal 

açıdan korumaya yeterli değilse bundan sonra yargı yoluna gidileceği 

belirtilmektedir. Bu bağlamda yapılan tanıma göre de idarî merci tecavüzü; idarî 

başvuru süresi içinde zorunlu veya isteğe bağlı idarî başvuru yollarına başvurup da 

idarenin cevabını veya kararını beklemeden idarî yargıda dava açma durumudur206.  

İdarî merci tecavüzü, ortada kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmasına 

karşın ilgili mevzuatın, bu idarî işlemin idarî davaya konu edilebilmesini bir ön şarta 

bağlı kılması durumlarında ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda, ilgililerin, söz konusu 

idarî işlemi idarî davaya/vergi davasına konu etmeden önce, ilgili mevzuat uyarınca 

zorunlu kılınan idarî itiraz yolunun atlanması durumunda, aşağıda değinilecek olan 

dilekçenin görevli idare merciine tevdii kararı verilecektir207. 

İlk inceleme sonunda verilen bu görevli idare merciine tevdii kararı, davanın 

derdestliğini sona erdirmektedir. Burada dava dilekçesinin artık bir idarî 

itiraz/başvuru dilekçesine dönüştüğü ve artık derdest bir davadan bahsedilemeyeceği 

ileri sürülmektedir208. Derdestlik şüphesiz idarî yargıda da söz konusu olmaktadır. 

İdarî/vergi davasının açılmasıyla birlikte o dava derdest olmaktadır. Ancak derdestlik 

hususuna uygulamada çok dikkat edilmemesi hüküm uyuşmazlıklarına yol 

açabilmektedir209. 

İdarî dava açmadan önce ilgililer, idarî itiraz yoluna gidecekler ve bu 

başvurularından olumsuz sonuç almaları durumunda, buna dair kararın kendilerine 

tebliği veya zımnî red tarihini izleyen günden başlayarak, görevli idarî yargı yerinde, 

ilgili mevzuatta belirlenen süre içerisinde dava açabilecektir. Açılacak idarî davanın 

konusu, idarî itirazın reddi yolundaki red kararı değil, idarî itiraza konu olan ilk 

                                                
206  Yıldırım, a.g.e. , s. 202; Berk, a.g.e. , s. 43.  
207  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 595; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 215; 

Coşkun, Karyağdı, a.g.e. , s. 186; Tan, a.g.e. , s. 1070. 
208  Celal Işıklar, “İdari Yargıda Derdestlik”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, Y. 

2012, S. 1, s. 63-106, s. 73.   
209  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 447; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 209.   
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işlemdir. İdarî itiraz yolu, itiraza konu olan ilk işlemin kesin ve yürütülmesi gereken 

işlem olma özelliğine bir etkide bulunmamaktadır. İdarî itiraz yolu ancak bu ilk 

işlemin davaya konu edilebilmesi bakımından bir ön şart teşkil etmektedir210. 

İdarî işlemlerden başka idarî eylemlerden dolayı zarar gören kişilerin idareye 

karşı tam yargı davası açılabilmesi için öncelikle bu eylemleri öğrendikleri tarihten 

itibaren 1 yıl ve herhalde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye 

başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuruda ilgili idareden haklarının yerine 

getirilmesi istenecektir. Bu başvurunun kısmen veya tamamen reddi halinde ilgili 

idareye karşı tam yargı davası açılabilmektedir. Bahsedilen idarî başvuru 

zorunluluğunun pozitif dayanağı ise, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13’üncü 

maddesidir. Eğer bu başvuru atlanarak dava açılırsa yine dilekçenin görevli idare 

merciine tevdii kararı verilecektir211. Ancak yine 13’üncü maddede görev ile 

bağlantılı olmak üzere bir istisna söz konusudur. Buna göre görevli olmayan adli 

veya askeri yargıda açılan tam yargı davalarının görev yönünden reddi üzerine tekrar 

idarî yargıda açılacak davalarda söz konusu başvuru şartı aranmamaktadır (İYUK 

m.13/2). 

 Vergi idaresinin idarî eylemlerinden doğan zararların giderilmesinin tam 

yargı davasına konu olabilmesi de mümkün olabilir. Vergi davalarının hukukî niteliği 

bahsinde somut olaya göre iptal davası da tam yargı davası da olabileceği 

belirtilmişti. Burada da vergi dairesi, vergilendirme işlemlerinin dışında, bir idarî 

eylem dolayısıyla ilgiliye zarar verebilir. Bu duruma, bir kamu alacağının takibi 

sürecinde kamu borçlusunun bir kısım eşyalarının haczedilmesi ve vergi idaresinin 

bu haczedilen eşyaları muhafaza konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermemesi 

sonucu ilgili kişinin zarara uğraması örnek olarak verilebilir212.  

                                                
210  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 597; Alan, a.g.e. , s. 68; Tan, a.g.e. , s. 780. 
211  Gözübüyük, Dinçer, a.g.e. , s. 345; Erkut, Soybay, a.g.e. , s. 297-298; Gözübüyük, Tan, İdari 

Yargılama, s. 1010; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 479; Ancak Candan’a göre idarî merci 
tecavüzünün varlığından bahsedebilmek için ortada “kesin ve yürütülebilir bir idarî işlemin 
olması” gerekmektedir. Dolayısıyla buradan idarî eylemlerden zarar gören ilgililerin haklarının 
yerine getirilmesi için idarî başvuru yapmaksızın doğrudan yargıya başvurmaları halinde 
dilekçenin görevli idare merciine tevdiine karar verilmeyeceği anlamı çıkmaktadır. Candan, 
Açıklamalı İdari Yargılama, s. 597.        

212  Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 244; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 234; Turgut Candan, 
“Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Davalar”, Danıştay Dergisi, S. 54-55, s. 31-40, s. 31 vd.   
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Ancak bu tür bir uyuşmazlığın sırf vergi idaresinin zarar veren bir eyleminden 

ileri gelmesi sonucu vergi uyuşmazlığı demek çok isabetli olmayacaktır. Çünkü vergi 

idaresi de sonuç itibarıyla idarî teşkilat içerisinde yer almaktadır ve böyle bir 

uyuşmazlığın ayırt edici bir özelliği bulunmamaktadır. Bu tür bir uyuşmazlığın bir 

tam yargı davası örneği olacağı düşünülmektedir. 

 İdarî merci tecavüzü ve süre hususu birbiriyle ilintilidir. Bir olayda idarî 

başvuru/itiraz yoluna gidilmesi gerekirken bunun atlanarak doğrudan yargı yoluna 

başvurulmuş ve aynı zamanda idareye başvuru süresinin de geçirilmiş olması 

dolayısıyla mahkeme süre hususundan önce idarî merci tecavüzünün olup olmadığını 

inceleyeceğinden başvuruyu süreden reddetmeyecek; idarî mercii tecavüzü 

olduğundan ilgili idare merciine tevdii kararı verecektir213.  

Bunun sebebi kuşkusuz İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü 

maddesinin ilk inceleme konularının “sırasıyla” inceleneceğini belirtmesi ve ilk 

olarak hangi konuda eksiklik tespit edildiyse ona göre karar verilmesi 

gerektiğindendir. Nitekim 14’üncü maddede idarî mercii tecavüzü, süre hususundan 

önce sayılmaktadır. 

 Bir başka görüşe göre, idarî başvuru süresinin kaçırılmış olması durumunda 

ikili bir ayrım yapılmaktadır. Genel olarak zorunlu idarî başvurunun olduğu ve ilgili 

mevzuatlarda başvuru süresinin belirtildiği durumlarda, davanın söz konusu süre 

geçirildikten sonra açıldığı varsayımında idarî yargı yerinin bunu idarî merci 

tecavüzü değil de sürenin geçirilmiş olduğundan bahisle re’sen dikkate alarak 

süreden reddetmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu gibi ihtimallerde idarî başvurunun 

ilgili mevzuattaki sürede yapılıp yapılmadığı sorunu dava açma süresi ile ilgilidir. 

Ancak, Vergi Usul Kanunu’nun 124’üncü ve Gümrük Kanunu’nun 242’inci 

maddelerinde söz konusu olan durum, idarî davaya (vergi davasına) konu olabilecek 

idarî işlem tesisi ile ilgilidir. Bu sebeple iki kanundaki idarî başvurunun süresinin 

geçirilmesi, kesin ve yürütülebilir idarî işlem tesisini engellemektedir. Vergi Usul 

                                                
213  Dan.VDDGK , E. 1999/166, K. 1999/493, T. 26.11.1999: “… Vergi mahkemesince, davacının 

vergi dairesine yaptığı başvurunun (düzeltme başvurusunun) reddi sonucunda şikâyet mercii olan 
Maliye Bakanlığına müracaat edilmeden açılan davada, dilekçenin 2577 sayılı yasanın yukarıda 
açıklanan hükümleri uyarınca, Maliye Bakanlığına tevdii gerekirken, davanın süre aşımı nedeniyle 
reddinde hukuka uygunluk görülmemiştir.” Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 1010.   
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Kanunu’nun 124’üncü maddesi ve Gümrük Kanunu’nun 242’inci maddesi anlamında 

idarî başvuru sürelerinin kaçırılması varsayımlarında yargıya başvurulduğunda 

süreden değil, kesin ve yürütülebilir işlemin olmadığı gerekçesiyle reddinin uygun 

olacağı belirtilmektedir214.           

 İdarî başvuru süresi hak düşürücü süre olarak değerlendirilmektedir. Bunun 

ise, hukuksal sonuçları vardır. Bunlardan biri, idarî başvuru süresine uyulmaması, 

hem idarî başvuru yolunu, hem de bunu izleyen idarî yargı yolunu ortadan kaldırır. 

Bir diğer sonuç ise, idarî başvuru süresine uyup uyulmadığı, hem idarece, hem de 

idarî yargı yerince kendiliğinden dikkate alınır, savunma olarak ileri sürülmesine 

gerek yoktur215.  

3. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Taleplerinin Reddi Üzerine 

Dava Açılması   

 Vergi hukukunda idarî merci tecavüzünün söz konusu olabileceği 

durumlardan birisi, vergi hatalarının düzeltilmesi talebinin reddi üzerine yargı yoluna 

gidilmesi ihtimalinde ortaya çıkabilir. Ancak burada vergi hatasının yargı yoluyla 

düzeltilmesini birkaç ayrımda incelemek gerekecektir. 

 Öncelikle tebliğ edilen vergilendirme işlemindeki vergi hatalarına karşı 

doğrudan dava açılabilir. Burada idarî mercii tecavüzü durumunun ortaya 

çıkmamasının sebebi, dava açma süresi içerisinde vergi hatasının düzeltilmesi için 

doğrudan yargı yoluna başvurulmasıdır. Bu ihtimalde vergi idaresine düzeltme 

talebinde bulunmaksızın doğrudan, “dava açma süresi” içinde vergi yargısına 

başvurulabilir ve vergi yargısı idarî mercie tevdi kararı vermeden, diğer dava şartları 

da uygunsa davanın esasını görür. İlgili kişi dava açmakla birlikte vergi idaresine 

düzeltme talebinde de bulunabilir. Hata düzeltilirse dava konusuz kalacağından 

mahkemece davanın reddine karar verilir216.         

                                                
214  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 598-599.   
215  A.e. , s. 595.   
216  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 338; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 166; Tan, a.g.e. , s. 

782.  
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 İkinci ihtimal, dava açma süresi içinde yapılan düzeltme talebinin reddi 

halinde dava açılmasıdır. Bu ihtimalde Danıştay’a göre İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 11’inci maddesi uygulama alanı bulmaktadır217. Yükümlü tebliğ 

tarihinden başlayarak otuz günlük dava açma süresi içerisinde vergi dairesine hatanın 

düzeltilmesi talebinde bulunmaktadır. Bu başvuru dava açma süresini 

durdurmaktadır. Düzeltme talebinin reddi ve durumun ilgiliye tebliği halinde, süre 

kaldığı yerden işlemeye devam eder. İlgili dava açma süresi bitmeden dava 

açabilecektir. Ayrıca altmış günlük sürenin geçmesine rağmen idarenin susmasına 

bağlanan zımnî red sonucunda da dava açma süresi kaldığı yerden devam edecek ve 

ilgili kalan süre içerisinde dava açabilecektir218. 

 Üçüncü ihtimal ise, dava açma süresinin geçmesinden sonra hata düzeltme 

başvurusunun reddi halinde dava açılmasıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 124’üncü 

maddesine göre, dava açma süresi geçtikten sonra yapılan düzeltme talebinin reddi 

durumunda Maliye Bakanlığı’na şikâyet yoluyla müracaat edilebilecektir. İl özel 

idare vergileri için valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına 

müracaat edilecektir. Şikâyetin konusu, düzeltme değil, vergi dairesinin düzeltme 

talebini reddetmesi işlemidir219. Burada başvurulan üst makam şikâyeti kabul ederse 

hata düzeltilecektir. Ancak reddederse veya başvuru reddedilmiş sayılırsa kesin ve 

yürütülmesi gereken işlem ortaya çıkmaktadır. Şikâyet başvurusunun reddi 

durumunda, genel idare hukukunda yukarıda bahsedilen durumun aksine, dava 

                                                
217  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 184; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 102; Dan.9.D. , 

E. 2008/4600, K. 2010/5808, T. 03.11.2010: “Olayda, davacının düzeltme başvurusunu dava açma 
süresi içinde yaptığı anlaşılmakta olup düzeltme başvurusunun reddi üzerine doğrudan dava açma 
hakkına sahip olan davacı şirketin şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı'na müracaat etme zorunluluğu 
bulunmadığından idarî merci tecavüzünden söz edilmesi mümkün değildir.”; Dan.7.D. , E. 
1997/2737, K. 1998/3086, T. 30.09.1998: “İdari dava açma süresi içerisinde yapılan düzeltme 
başvurusunun, işlemekte olan dava açma süresini İdari Yargılama Usulü Kanununun 11’inci 
maddesi uyarınca durduracağı; bu halde düzeltme başvurusunun reddi üzerine Maliye Bakanlığına 
şikayet başvurusuna gerek olmadığı; doğrudan, kalan süre içerisinde tarhiyata karşı dava 
açılabileceği hakkında”, Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 752 ve dn. 142.  

218  Tan, a.g.e. , s. 756; Kırbaş, a.g.e. , s. 192; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 102; Mutluer, 
Vergi Hukuku, s. 275; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 158; Oktar, Vergi Hukuku, s. 151; Öner, a.g.e. , s. 
207; Dan.VDDGK, E. 1987/11, K. 1987/12, T. 04.05.1987; Dan.VDDGK, E. 1991/2, K. 1991/98, 
T. 08.01.1991, Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 752 ve dn. 143;. 

219  Saban, a.g.e. , s. 517. 
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konusu işlem vergi dairesinin yaptığı ilk işlem değil, şikâyet başvurusunun reddi 

işlemidir220. 

 İlgilinin dava açma süresi geçtikten sonra vergi hatasının düzeltilmesi için 

vergi dairesine başvurması ve vergi dairesinin bu talebi reddetmesi veya reddedilmiş 

sayılması üzerine buna karşı şikâyet yoluna başvurmadan doğrudan vergi 

mahkemesine dava açması durumunda bu dava dilekçesinin “henüz ortada davaya 

konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir idarî işlem olmadığı” gerekçesiyle 

reddetmesinin gerekeceği belirtilmektedir. Bunun pozitif dayanağı ise İdari 

Yargılama Usulü Kanunu 15’inci maddesini b bendidir. Danıştay içtihadının ise bu 

durumda, dava dilekçesinin idarî merci tecavüzü sebebiyle görevli idare merciine 

gönderilmesini gerektireceği görülmektedir221. Bu içtihadın 14’üncü maddede, ilk 

inceleme konularının sırasıyla incelenmesi zorunluluğuna uygun olduğu ve bunun 

sonucunda oluştuğu söylenebilir. 

 Hata düzeltme talebinin reddi üzerine yargı yoluna başvurma hususunda yargı 

yoluyla nasıl bağlantı kurulacağı vergi yargılaması hukukunda tartışılan bir konudur. 

Vergi Usul Kanunu’nun ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili hükümleri 

belirsizlik taşıdıklarından bu konuya ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde sorunlar 

ortaya çıkabilmektedir. Bu tür uyuşmazlığın çözülmesinde, bir idarî usûl kanunu olan 

Vergi Usul Kanunu ile idarî yargılama usûllerini ihtiva eden İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun uyumlu şekilde birbirini tamamlaması gerekirken tersine birbirinin 

boşluklarını kapatamadığı görülmektedir222. 

                                                
220  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 182; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 753-755; Kırbaş, a.g.e. 

, s. 192; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 229; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 597; 
Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 113; Saban, a.g.e. , s. 517; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 
275; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 145; Oktar, Vergi Hukuku, s. 151-152; Öner, a.g.e. , s. 207. 

221  Dan.9.D. , E. 2009/1124, K. 2010/6378, T. 02.12.2010: “ …vergi mahkemesi tarafından merciine 
tevdi kararı verilebilmesi için, davacı tarafından yasal dava açma süresini herhangi bir nedenle 
geçirildikten sonra vergi hatasının düzeltilmesi istemiyle düzeltme yoluna başvurulmuş olması, 
yapılan bu başvurunun davalı idare tarafından reddedilmesi ve söz konusu düzeltme isteminin 
reddi üzerine davacı tarafından Maliye Bakanlığına veya belediye başkanlığına şikayet yolu ile 
müracaat edilmeden doğrudan vergi mahkemesinde dava açılmış olması gerekmektedir.”; 
Dan.9.D. , E. 1984/2116, K. 1984/3130, T. 09.11.1984, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 1 Aralık 2012.  

222  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 757; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 115; Bahsedilen 
uyumsuzluğun somut olarak görüldüğü bir karar için bkz. Dan.3.D. , E. 2010/1228, K. 2011/5618, 
T. 06.10.2011, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 10 Aralık 2012. 
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 Herhangi bir sakat işleme karşı, birinci ihtimalde bahsedilen süresinde vergi 

mahkemesinde dava açılması yolu tercih edilmez ve yukarıda bahsedilen üçüncü 

ihtimal yani düzeltme talebi-şikâyet ve iptal davası yolu izlenirse ve yargılamada 

vergi hatası değil hukukî bir uyuşmazlık bulunduğu sonucuna varılırsa, dava usûl 

noktasından, süresinde dava açılmadığı gerekçesiyle reddedilecektir. Aslında burada 

mahkeme işin esasını inceleyerek usûl hakkında karar veriyormuş gibi görünse de 

sonuç olarak davanın esası yargı kararına konu olmamaktadır223. 

 Yukarıda bahsedilen genel olarak idare hukukunda üst mercie idarî başvuru 

yapılması ve bu başvurunun reddine ilişkin karar üzerine idarî yargıda ilk işlemin 

aleyhine yargı yoluna gidilmesinin karşısında vergi hukukunda dava açma süresi 

geçtikten sonra hata düzeltme yoluna başvurulması halinde dava konusu edilecek 

işlemin hangi aşamada ortaya çıktığı tartışmaya açıktır. Dava açma süresinin geçmesi 

ile hatalı vergilendirme işlemi kesinlik kazandığından bu işlem dava konusu 

edilememektedir. Bu nedenle, dava konusu işlemin düzenlenmesini sağlamak 

amacıyla hata düzeltme yoluna başvurulması halinde de, Vergi Usul Kanunu’nun 

124’üncü maddesinin kabul ettiği zorunlu başvuru sürecini izlemesi gerekeceğinden 

vergi dairesinin başvuruyu reddetmesi ya da reddetmiş sayılması sonucu oluşan 

işlemde davaya konu edilebilecek bir işlem olmamaktadır. Son olarak bu işleme 

karşı, vergi türüne göre Maliye Bakanlığına ya da valilik veya belediye başkanlığına 

yapılan başvurunun sonucunda oluşan red işlemi ancak dava konusu 

edilebilecektir224. 

4. Gümrük Kanunu’nun 242’inci maddesinde Öngörülen İdarî 

Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılması    

 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda 5911 sayılı Kanun225 ile yapılan değişiklikle 

Gümrük Kanunu’nda yer alan düzeltme talebinde bulunma imkânı kaldırılmıştır. 

                                                
223  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 184. 
224  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 182; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 758; Kırbaş, a.g.e. , s. 

192; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 114; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 275; Kızılot, Taş, 
a.g.e. , s. 145; Oktar, Vergi Hukuku, s. 151-152. 

225  5911 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 07.07.2009 tarihli, 27281 sayılı RG.   
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Tebliğ edilen gümrük vergileri için düzeltme talebinde bulunma müessesesinin 

uygulamada beklenen sonucu vermediği gerekçesiyle vazgeçildiği belirtilmektedir. 

Bu imkânın, uygulamada hem çok işe yaramadığı hem de zaman kaybı ve masrafa 

yol açtığından bahisle kaldırılmasının isabetli olduğu ifade edilmektedir226. 

 Gümrük Kanunu’nun 242’inci maddesi uyarınca ilgililer itiraza konu gümrük 

vergileri, ceza veya idarî kararların tebliğinden itibaren on beş gün içinde bir üst 

makama bir üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz 

edebilirler. İdareye intikal eden itirazların otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili 

kişiye tebliğ edilmesi gerekir. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama 

verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmış sayılır ve idarece ilgili makama ulaştırılır. 

İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idarî yargı mercilerine (vergi 

mahkemesine) başvurulabilir. 

 Gümrük vergileri açısından 242’inci maddede düzenlenen itiraz prosedürünün 

işleyebilmesi için gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilerek tebliğ edilmesi, gümrük 

vergilerinin tahakkuk ettirilmesi içinde gümrük yükümlülüğünün doğması gerekir. 

Gümrük vergilerine karşı yapılacak itirazın muhtemel sebeplerinden başlıcası da 

gümrük yükümlülüğünün doğmadığının ileri sürülmesidir. Bunun yanı sıra, eşyanın 

gümrük tarife cetvelinde yerinin yanlış belirlendiği; eşyanın vergilendirmeye esas 

olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde yanlışlık yapılması; eşyanın gümrük vergileri 

matrahını oluşturan kıymetinin hatalı belirlenmesi; eşyaya istisna hükümlerinin 

uygulanmaması veya hatalı uygulanmış olması; uluslararası anlaşmaların hatalı 

uygulanması veya hiç uygulanmaması; eşyanın menşeinin belirlenmesinde hata 

yapılması gibi sebeplerle itiraz yoluna gidilebilmektedir227. 

 İtiraz gümrük idaresince kabul edilebilir veya reddedilebilir. İtirazın kabulü 

üzerine gümrük idaresi itiraz konusu edilen işlemini ya tamamen ortadan kaldırır ya 

da itiraz doğrultusunda yeniler. Yenilenen veya ortadan kaldırılan işleme karşı da 

                                                
226  Kaptan Kılıç, Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Ankara, (Yazarın Kendi Yayını), 

2009, s. 37.   
227  Gümrük vergilerine karşı itiraz nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kılıç, a.g.e. , s. 67 vd; 

Öner, a.g.e. , s. 584; Ercan, a.g.e. , s. 199.   
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haklı gerekçeler varsa itiraz edilebilecektir228. Bu durumda zaten yeni bir işlem 

ortaya çıkmaktadır. Doğal olarakta ilk işlem gibi itirazı kâbil bir işlemdir. 

 İtiraz yolunun işletilmeden yargı yoluna başvurulması durumunda, dava 

şartlarından biri olan kesin ve yürütülmesi gereken işlemin varlığından 

bahsedilemeyeceği belirtilmektedir229. Buna paralel olarak Danıştay uygulamasında 

da itiraz yoluna başvurulmadan yargı yoluna başvurulması durumunda idarî merci 

tecavüzü olduğu ve görevli idare merciine tevdi kararı verildiği görülmektedir230. 

 242’inci maddede belirtilen on beş günlük sürenin kaçırılması ve idarenin 

idarî başvuruyu süre aşımı sebebiyle reddetmesi ise, ayrıca kesin ve yürütülebilir bir 

işlem olduğundan müstakilen dava konusu edilebilecektir. Zira idarî başvuruya konu 

olan ilk karara karşı idarî itiraz ve dava yolunun açılabilmesi, bu süre aşımından red 

kararının idare tarafından ya da yargı kararıyla marifetiyle hukuk düzeninden 

kaldırılmasına bağlıdır. Başvurunun süre aşımı nedeniyle reddi kararının varlığı, 

itiraza konu olan ilk idarî işlemin/kararın davaya konu edilebilmesine engel teşkil 

eder231.  

5. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar ve Kanun Yolu 

Denetimi 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının b 

bendi uyarınca idarî merci tecavüzünün olup olmadığı konusunda incelenen dava 

dilekçesinde söz konusu merci tecavüzünün varlığı tespit edilirse, idarî başvuru 

yollarını tüketmek üzere dilekçenin görevli idare merciine tevdiine karar verilecektir.  

                                                
228  Kılıç, a.g.e. , s. 41; Öner, a.g.e. , s. 584; Ercan, a.g.e. , s. 200.   
229  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 599; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 706; Kılıç, 

a.g.e. , s. 49; Öner, a.g.e. , s. 585; Ercan, a.g.e. , s. 200.   
230  Dan.7.D. , E. 1988/3579, K. 1990/3107, T. 10.10.1990: “ Gümrük idaresince verilen kararlara 

karşı idarî itiraz yolu tüketilmeden uyuşmazlıklar vergi mahkemelerinde dava konusu yapılamaz.”, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 11 Aralık 2012.    

231  Dan.7.D. , E. 2004/54, K. 2004/3596, T. 28.12.2004: “Gümrük Kanunu’nun 242. maddesinde 
öngörülen idarî itiraz süresinin geçirildiği gerekçesiyle, Gümrükler Başmüdürlüğünce tesis edilen 
itirazın süre aşımı sebebiyle reddine dair işlemin, kesin ve yürütülmesi gereken işlem olduğu, 
müstakilen idarî davaya konu olabileceği hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 
599.   
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Bu karar İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci 

fıkrasının e bendi hükmü uyarınca verilecektir. Ayrıca İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 15’inci maddesinin 2’inci fıkra hükmüne göre de mahkemeye başvuru 

tarihinin idarî itiraz yoluna başvurulacak idareye başvuru tarihi olarak sayılacağı 

belirtilmektedir. 

 Vergi mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan, uyuşmazlık 

miktarının yirmi beş bin lirayı aşmayanların vergi mahkemesindeki hâkimlerden biri 

tarafından karara bağlanacaktır(BİMVMK m.7/2). Buna göre uyuşmazlık konusunun 

yirmi beş bin lirayı aşmadığı davalarda, ilgili idare merciine tevdi kararına karşı 

itiraz yoluna, bu miktarı aşan ve vergi mahkemesinin kurul halinde verdiği tevdii 

kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvurmak mümkündür. Ayrıca itiraz ve 

temyiz üzerine verilen kararlar aleyhine, eğer şartları mevcutsa, İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 54’üncü maddesinde düzenlenen kararın düzeltilmesi yoluna 

başvurulabilmektedir   
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D. SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN İNCELEME 

1. Genel Açıklama 

Vergi yargılamasında dava dilekçesinde incelecek konulardan biri de süre 

hususudur. Mahkeme, açılan dava için öngörülen sürelere uyulup uyulmadığını 

kontrol edecektir. Süre hususu yargılamada büyük önem taşır. Taraflar bakımından 

belirlilik, öngörülebilirlik ve kararlılık yönüyle232; yargılama makamları bakımından 

ise düzen ve istikrar ile hakkın yerine getirilmesini sağlama açısından önemlidir233. 

Sürelere uymanın yargılamadaki öneminden ötürü onlara uyulmamasının yaptırımları 

genel itibarıyla ağırdır. Zira hakkın var olması ile onu zamanında öne sürmek 

arasında fark vardır. 

Bu başlıkta öncelikle sürelerin hesaplanması hususu ile birlikte çalışmaya ara 

verme hususu gibi durumların sürelerin hesaplanmasına ne gibi etkileri olabileceği 

konularına değinilmektedir. Daha sonra dava açma sürelerinin başlaması ve durması 

gibi hususlara değinilmekte bunun yanı sıra vergi yargılamasında ilgili kanunlarda 

düzenlenen dava açma süreleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Ayrıca bazı durumlarda ek sürelerin mümkün olup olmadığı ve hangi 

durumlarda ek süre verileceği meseleleri açıklanmıştır. Son olarak ilk incelemenin 

ardından süre aşımının tespit edilmesi halinde ne gibi bir karar verileceği ve bu 

karara karşı ne tür kanun yollarına başvurulabileceği konuları aşağıda işlenmiştir. 

2. Sürelerin Hesaplanması 

 Dava açma, kararlara karşı başvuru ve yargılama usûlüne ilişkin işlemlerin 

yapılmasında herhangi bir yanlışlığın yapılmaması bakımından sürelerin 

                                                
232  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 843; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. s. 383; Candan, 

Açıklamalı İdari Yargılama, s. 335; Gürsel Kaplan, İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, 
Ankara, Turhan Kitabevi, 2007, s. 22.  

233  Erol Çırakman, “İdari Davalarda Süre”, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler(I), 
Danıştay Yayınları, 1976, s. 190-217, s. 191; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 843; Karakoç, 
Vergi Yargılaması Hukuku, s. 194; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. s. 782; Candan, 
Açıklamalı İdari Yargılama, s. 334; Tan, a.g.e. , s. 1001. 
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hesaplanması konusu büyük önem taşımaktadır234. Dava açma süreleri kamu 

düzenindendir235. Vergi yargılaması hukukuna ilişkin sürelerin hesaplanmasında 

uyulacak genel esaslar İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bu 

esaslar özel kanunlarda belirtilen sürelerin başlaması, durması ve hesaplanması gibi 

konularda da geçerlidir236. 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8’inci maddesine göre süreler; tebliğ, ilan 

ve yayın tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere 

dâhildir. Ancak, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre tatil gününü izleyen 

çalışma gününün bitimine kadar uzar. Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya 

ara verme zamanına rastlarsa bu süreler ara vermenin, sona erdiği günü izleyen 

tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. 

 Dava açma sürelerin bitiminin çalışmaya ara verme zamanına denk gelmesi 

durumunda sürelerin ne şekilde hesaplanacağı tartışmalıdır. Genel dava açma 

sürelerinin geçerli olduğu vergi uyuşmazlıklarında, sürenin son gününün ara 

vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı 

konusunda tereddüt bulunmadığı237 ancak başka kanunlarda düzenlenen özel dava 

açma sürelerinde bu hususun nasıl olacağı konusunun tartışmalı olduğu 

belirtilmektedir238.  

                                                
234  Karakoç, Süreler, s. 27. 
235  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 782; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 844-845; 

Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 334. 
236  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. s. 418; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 900; Candan, 

Açıklamalı İdari Yargılama, s. 334; Karakoç, Süreler, s. 33; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 158; Oktar, 
Vergi Hukuku, s. 102. 

237  Dan.VDDGK, E. 1999/447, K. 2000/159, T. 21.04.2000: “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen 
hallerde dava açma süresinin vergi mahkemelerinde otuz gün olduğuna ilişkin kural ile özel 
kanunlarda öngörülen süreler saklı tutulmuş, 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da bu kanunda 
yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa, bu sürelerin ara vermenin sona 
erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı kurala bağlanmıştır. Çalışmaya ara 
verme süresinde biten sürelerin uzayacağına ilişkin bu düzenleme, özel bir düzenlemedir. Bu 
nedenle bitimi çalışmaya ara verme zamanına rastlayan sürenin, özel kanunlarda öngörülen dava 
açma süresi olması halinde de uzayacağı açıktır.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 22 Ocak 2013.  

238  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 647; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 410-411; 
Karakoç, Süreler, s. 34; Kaplan, Dava Açma Süreleri, s. 93; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 159-160; 
Oktar, Vergi Hukuku, s. 103; Dan.VDDGK, E. 1999/447, K. 2000/159, T. 21.04.2000: “ Karşı oy 
yazısı: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun sürelerle ilgili genel esasları düzenleyen 8 
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Uzamanın mümkün olmadığı görüşüne göre, özel dava açma sürelerinin, 

genel dava açma sürelerinden ayrı olarak belirtilmesi özel kanunun ilgili bulunduğu 

kamu hizmetinin özelliğiyle alakalıdır. Özel sürelerin amacı bu kamu hizmetlerinin 

işlemesinin dava açma marifetiyle aksatılmasının asgariye indirilmesidir239. 8’inci 

maddede belirtilen sürelerin uzamasının, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan 

süreler için olduğu, yine 8’inci maddedeki “bu kanunda yer alan süreler” ifadesinden 

çıkarılmaktadır. Ayrıca bu yargıya varılırken hem özel hükmün hem genel hükmün 

varlığı durumunda özel hükmün uygulanacağı esasına dayanılmaktadır240. Uzamanın 

mümkün olduğu görüşüne göre ise 8’inci maddede belirtilen genel hususun tüm 

süreleri kapsadığı, diğer kanunlarda belirtilen sürelerin bitiminin çalışmaya ara 

verme zamanına denk gelmesi durumunda bu uzamanın mümkün olduğu 

belirtmektedir241. 

Belirtmek gerekir ki, sürelerin uzaması yahut uzamaması tartışması bir yana, 

yukarıdaki durum adli tatil süresi içerisinde dava açılamayacağı anlamına gelmez. 

                                                                                                                                     
inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan, "Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara 
verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi 
gün uzamış sayılır." düzenlemesinde büyük harfle yazılan "Kanun"dan kasıt, İdari Yargılama 
Usulü Kanunu; bu kanunda sözü edilen sürelerden kasıt da, İdari Yargılama Usulü Kanununda gün 
olarak belirlenmiş bulunan ""genel nitelikli"" sürelerdir. Ödeme emrine karşı idarî dava açma 
süresi olan "yedi gün"lük süre ise, anılan kanunda değil, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde 
öngörülmüştür; yani, "özel süre"dir. Bu özel sürenin hesaplanması konusunda, sözü edilen 58 inci 
maddede herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte; 6183 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, 
hilafına hüküm bulunmadıkça, bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında Vergi Usul 
Kanununun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlandığından; bu hesaplamanın, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun "Sürelerin Hesaplanması" başlıklı 18 inci maddesine göre yapılması 
gerekmektedir. Bu maddede ise, vergi kanunlarında yazılı sürelerin hesaplanma biçimi ile ilgili 
ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş bulunmasına karşın, son günü çalışmaya ara verme zamanına 
rastlayan sürenin uzayacağına dair bir hüküm mevcut olmadığı gibi, İdari Yargılama Usulü 
Kanununa yapılmış bir gönderme de yoktur.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 25 Ocak 2013.  

239  Karakoç, Süreler, s. 34 dn. 35; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 410; Kızılot, Taş, a.g.e. , 
s. 159;  

240  Karakoç, Süreler, s. 34; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 160. 
241  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. s. 423; Oluş Mali Hukuk Bürosu, Vergi Davaları, Ankara, Oluş 

Yayıncılık, 2010, s. 209-210; Dan.VDDGK, E. 1999/447, K. 2000/159, T. 21.04.2000: “Özel 
kanunlarda öngörülen ve bitimi çalışmaya ara verme zamanına denk gelen dava açma süreleri de, 
ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”, Karavelioğlu, 
Karavelioğlu, a.g.e. s. 424.  
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Adli tatil süresi içinde nöbetçi mahkemelerde dava açılabilir, itiraz veya temyiz 

başvurusu yapılabilir242. 

Çalışmaya ara vermenin sona erdiği zamanın tespitinde de farklılıklar 

olabilmektedir. Bu farklılıklar dava açma veya temyize başvurma sürelerinin 

hesaplanmasında farklı uygulamalara yol açabilecek mahiyettedir. Danıştay İdari 

Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 2009/276 esas ve 2009/52 karar numaralı, 

19.12.2009 tarihli kararında Kurul, “Eylül’ün beşine kadar” ifadesinden çalışmaya 

ara vermenin son gününün Eylül’ün dördü olduğuna kanaat getirmiştir. Ancak 

kararın karşı oy yazısında son günün Eylül’ün beşi olduğu ve Danıştay dairelerinin 

Eylül’ün altısında çalışmaya başlayacağında şüphe bulunmadığı belirtilmektedir243. 

Gün olarak belirtilen sürelerde bildirim günü sürenin hesabında dikkate 

alınmaz. Sürenin hafta, ay ve yıl olarak belirtilmesi durumunda süre, bildirimin 

yapıldığı güne son haftaya rastlayan günün çalışma saatinin sonunda tamamlanır. Ay 

olarak belirtilen süre, bildirimin yapıldığı güne son ayda rastlayan günün çalışma 

saatinin; o sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa o ayın son 

günü çalışma saatinin sonunda sona erer. Sonu belli, muayyen bir gün olarak 

belirtilen sürelerde ise süre, o günün çalışma saatinin sonunda biter244.    

3. Dava Açma Süreleri 

Dava açma süresi, genel olarak, dava niteliğini taşıyan başvuruların 

yapılabilmesi için kabul edilmiş olan zaman sınırlamalarını ifade eder. Vergi 

yargılaması hukukunda dava açma sürelerini davaların geçerli olarak açılabileceği 

kanunla belirlenmiş sınırlı zaman kesitleri olarak tanımlamak mümkündür. Vergi 

yargılaması hukukunda vergi idaresinin işlemlerine karşı yargı yoluna 

başvurulmasının belli sürelerle sınırlandırılması hem idarenin hem de kişilerin 

                                                
242  A. Bumin Doğrusöz, “Vergi Yargısında Adli Tatil Ve Dava Açma Süresine Etkisi”, Yaklaşım 

Dergisi, Y. 14, S. 165, 2006, s. 226-228, s. 228. 
243  Dan.İDDGK, E. 2009/276, K. 2009/52, T. 19.02.2009; Dan.İDDGK, E. 2010/115, K. 2010/246, T. 

18.02.2010, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 26 Ocak 2013. 
244  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 900;  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 200; Oktar, 

Vergi Hukuku, s. 102. 
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çıkarlarını korur245. Dava açma süresi içinde bir yandan kişiler haklarında 

düzenlenmiş olan vergilendirme işleminin hukuka uygun olup olmadığını, işlemi 

dava konusu yapmanın gerekip gerekmediğini düşünme ve inceleme imkânına 

kavuşurken diğer yandan idarenin işlemlerinde istikrar sağlanmaktadır246. 

Kamu hukukunda süre kısıtlamaları özel hukuka göre daha kısa ve serttir. 

Kamu yararının ön planda tutulduğu bu alanda; idarî faaliyetlerin gereken sürat ve 

düzende işlemesi ve idarî tasarrufların uzun zaman şüphe ve tereddüt içinde 

kalmaması bakımından bu kısıtlamaların olması elzemdir247.  

Vergi yargılaması hukukunda dava açma süresinin hukukî niteliğinin, hak 

düşürücü süre olduğu ağırlıklı olarak benimsenmektedir248. Bunun gerekçesi olarak 

yargılama makamlarının dava açma sürelerini, hak düşürücü sürelerde olduğu gibi 

re’sen dikkate almaları öne sürülmektedir. Vergi yargılaması hukukunda dava açma 

süresine uyulması davanın ön şartlarındandır249. Bu şartın yerine getirilmediğinde 

mahkeme davayı esastan incelemeksizin, süre şartının eksikliği dolayısıyla ilk 

inceleme safhasında reddedecektir. 

a. Dava Açma Sürelerinin Başlaması 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’inci maddesine göre, vergi 

mahkemelerinde dava açma süresi, özel kanunlarda süre belirtilmeyen hallerde otuz 

gündür. Sürelerin başlangıcı, idarî uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi 

izleyen günden başlar. Vergi, resim, harç ile benzeri mali yükümler ile bunların zam 

ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde 

                                                
245  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku(1995), s. 174-175. 
246  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 843; Tan, a.g.e. , s. 1003; Karakoç, Süreler, s. 42-45; 

Kaplan, Dava Açma Süreleri, s. 16; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 195; Karavelioğlu, 
Karavelioğlu, a.g.e. , s. 383. 

247  Lûtfi Duran, “İdarî Kazada Dava Açma Müddeti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, C. 11, S. 1-2, Y. 1945, s. 238-263, s. 238-239.  

248  Dan.VDDGK, E. 1996/244, K. 1998/45, T. 13.03.1998: “Özel kanunlarla süre gösterilmeyen 
durumlarda vergi mahkemelerinde dava açma süresi işlemin tebliğinden itibaren otuz gün olup, 
dava açma süresi kamu düzenine ilişkin hak düşürücü nitelikte olduğundan re`sen gözetilmesi 
gerekli olduğu hakkında.”; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 782; Gözübüyük, Tan, İdari 
Yargılama, s. 844; Saban, a.g.e. , s. 521. 

249  Karakoç, Süreler, s. 46. 
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tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin250; 

tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı 

vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ilgili merci 

ya da komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden itibaren başlar(İYUK 

m.7/1). 

 Adresi belli olmayanlara özel kanunlardaki hükümlere göre ilan yoluyla 

bildirim yapıldığı hallerde, özel kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son 

ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlar(İYUK m.7/2). 

İlanı gerektiren düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden 

itibaren işlemeye başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer 

düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava 

açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı 

işlemin iptaline engel olmaz(İYUK m.7/3). 

 Yazılı bildirim esasının kabul edildiği idarî yargılama sisteminde, bildirimin 

tam şekilde yapılması da gerekmektedir. Tam bildirimden kasıt bildirimin biçim ve 

yöntem koşullarına uygun şekilde bildirim yapılmasıdır251. Bunun yanı sıra 

bildirimin belgelendirilmesi yani tarihinin saptanması gerekir. Bu idareye düşen bir 

kanıtlama faaliyetidir. Belirtilen bu iki husus sürelerin başlangıcı için gereklidir252. 

 Yazılı bildirimin hukukî niteliği hakkında iki görüş vardır. Birinci görüşe 

göre; idarî işlemin ilgilisi ve üçüncü kişiler için hüküm ifade ve tesir etmesi için 

bildirilmesi ve bu kişilere karşı uygulanabilmesi ve ileri sürülebilmesi için bir şarttır. 

                                                
250  Dan.3.D. , E. 2002/1722, K. 2003/1063, T. 11.03.2003: “…davacı şirketin, yaptığı başvuru üzerine 

ihtirazî kaydının kabul edilmeyerek adına tahakkuk fişi düzenlendiğini davalı idarenin 01.11.2001 
günlü cevap yazısının 08.11.2001 gününde tebliğ edilmesiyle öğrendiği açık bulunduğundan, bu 
tarihten itibaren 30 günlük dava açma süresi içinde ve 03.12.2001 gününde açılan davanın 
süresinde açıldığının kabulü gerekirken, Mahkemece tahakkuk fişinin düzenlendiği tarih esas 
alınarak davanın süreaşımı nedeniyle reddedilmesinde kanuna uyarlık görülmemiştir.”, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 27 Ocak 2013. 

251  Dan.3.D. , E. 2003/2033, K. 2004/1460, T. 13.05.2004: “Tebligat muhatap yerine tebligatı kabule 
yetkili kişilere yapılmamışsa tebliğ edilecek evrak muhataba ulaştığı an tebligat yapılmış 
sayılacağından, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan kime tebliğ edildiği anlaşılamayan tebliğ 
alındısındaki tarih esas alınarak, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi hukuka 
aykırıdır.”, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 421.    

252  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 851-856; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 403-404; Tan, 
a.g.e. , s. 1005; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 391; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, 
s. 345. 
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İşlemin tamamlanma ve yürürlük koşulu değildir. İkinci görüşe göre ise idarî işlem 

ve kararların tamamlanması için yayın veya bildirimin zorunlu olduğu, bu işlem ve 

kararların hukukî sonuçlarını, aksine düzenleme olmadıkça, yayın ve bildirim anında 

doğuracağını belirtmektedir. Dolayısıyla işlemin tamamlanması ve yürürlüğe girmesi 

için zorunlu bir tamamlayıcı işlem niteliğindedir253.  

Yazılı bildirim esas olmakla beraber, ilgililerin idarî işlemleri yazılı bildirim 

dışındaki yollardan öğrenmeleri de söz konusu olabilir. Bu durumda da dava açma 

imkânı vardır, davanın süre başlamadan açıldığından söz edilemez. Zira idarî işlem, 

idarî makamın imzasından itibaren hukuken tekemmül etmiş sayılır, kesinleşir254. 

Her durumda dava açma süresinin başlaması için yazılı bildirimi aramak kamu 

düzeninden olan ve idarî istikrarı sağlamak amacını taşıyan dava açma süresi 

kurumunun kötüye kullanılmasına yol açmak olur255. 

Yazılı bildirim yetkili makamlarca ve usûlüne uygun olarak256 yapılmalıdır. 

Yazılı bildirimin açık ve anlaşılır şekilde olması ve bunun yanı sıra gerekçesinin de 

                                                
253  Cihan Kanlıgöz, “İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. XL, S. 1-4, 1988, s. 173-192, s. 175-176; Tan, a.g.e. , s. 1005. 
254  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 858-861; Kaplan, Dava Açma Süreleri, 167; Tan, a.g.e. , s. 

1006-1007. 
255  Dan.8.D. , E. 1999/3912, K. 2000/2438, T. 30.03.2000, Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 

858; Dan.4.D. , E. 1996/1587, K. 1996/5746, T. 23.12.1996: “Yazılı bildirim bulunmamasına 
karşın salınacak vergi ve cezanın varlığı tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmesinde öğrenilmişse vergi 
ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilmeden açılan dava incelenmelidir.”; Dan.4.D. , E. 1990/1088, K. 
1990/3054, T. 07.11.1990: “ …Bu durumda, yükümlünün hak ve menfaatini ilgilendiren bir idarî 
işlem tesis edildiği yetkili makamlarca yapılan yazılı bildirim dışında başka yollarla öğrenmiş 
olması üzerine açtığı davada, usûlüne uygun bir tebligat yapılmadıkça dava süresi işlemeye 
başlamayacağı gibi bittiğinden de söz edilemeyeceğinden davanın süreaşımı yönünden reddinde 
yasal isabet yoktur. Öte yandan, idarî işlemler tesis edildikleri tarihte hukuken var olan geçerli bir 
işlem niteliğini kazanırlar. Yazılı bildirimin amacı ilgilileri işlemden haberdar etmek ve dava 
haklarını kullanmalarına olanak sağlamak olduğuna göre, usûlüne uygun bir yazılı bildirim 
bulunmamasına rağmen işlemin varlığının haricen öğrenilmesi üzerine açılan davanın 
incelenmesine bir engel bulunmamaktadır.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 28 Ocak 2013. 

256  Dan.VDDGK, E. 2009/173, K. 2012/19, T. 25.01.2012: “Ödeme emrinde, bu işleme karşı 
başvurulacak yargı mercii veya idarî makamın ve başvuru süresinin gösterilmediği 
saptanmaktadır. Başvuru mercii ve süresi gösterilmeyen ödeme emrine ilişkin yazılı bildirim 
süreyi başlatmayacağı için davanın süresinde açılmadığından söz edilemez.”; Dan.9.D. , E. 
2010/8939, K. 2012/2645, T. 15.05.2012: “ …Tebliğ yapılan tarihte 15 yaşını dahi bitirmemiş, 
aynı adreste oturan kişiye yapılan tebligat geçersizdir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 30 Ocak 2013.  
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olması gerekir. Böylece işlemin muhatabı hakkındaki işlemin hukuka uygun olup 

olmadığını inceleme şansına sahip olacaktır257.     

 Burada Vergi Usul Kanunu’nun 378’inci maddesinin 1’inci fıkrasını da 

zikretmek gerekecektir. Bu maddeye göre, vergi mahkemesinde dava açabilmek için 

tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ 

edilmiş258 olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin 

yapılmış259 ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerekmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen tebliğe ilişki hükümler de vergi yargısında 

sürelerin başlaması açısından belirleyici olmaktadır. 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8’inci maddesi, sürelerin tebliğ, yayın 

veya ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağını belirtmektedir. Buna karşılık 

Vergi Usul Kanunu mükerrer 30’uncu madde de ise verginin tahakkuku ve cezanın 

kesinleşmesi için geçmesi gereken vergi mahkemesinde dava açma süresi; 

mükellefin bilinen adresinde tebligat yapıldığı hallerde tebliğ tarihinden aksi halde 

tutanakla tespit olunan tarihte başlar denilmektedir. Vergi Usul Kanunu’ndaki bu 

hükmün Anayasa’nın 125’inci maddesine daha uygun olduğu söylenebilir. Ancak 

yine aynı Kanun’un sürelerin hesaplanması başlıklı 18’inci maddesi, süreler gün 

olarak belirlenmişse sürelerin hesaplanmasında sürenin başladığı gün hesaba 

katılmaz demekle İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8’inci maddesine paralellik 

göstermektedir. Vergi uyuşmazlıklarında da sürelerin tebliğ veya ilan tarihini izleyen 

günden itibaren başlayacağını söylemek mümkündür260. Ancak vergi hukukuna özgü 

olarak, tebliğ yerine geçen işlemlerin sürenin başlangıcı açısından tebliğ etkisi 

gösterdiğini söylemek mümkündür. Örneğin beyannamenin verilmesi üzerine verilen 

tahakkuk fişi tebliğ261 yerine de geçmektedir262.   

                                                
257  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 391; Tan, a.g.e. , s. 1006; Candan, Açıklamalı İdari 

Yargılama, s. 346; Kanlıgöz, a.g.e. , s. 176-180. 
258  Dan.7.D. , E. 1997/2709, K. 1998/405, T. 12.02.1998, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. s. 397. 
259  Dan.7.D. , E. 1997/4235, K. 1998/3698, T. 02.11.1998, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. s. 399. 
260  Kaplan, Dava Açma Süreleri, 88-89.  
261  Dan.3.D. , E. 2002/1722, K. 2003/1063, T. 11.03.2003: “Muhtasar beyannamenin ihtirazî kayıt 

konularak posta yoluyla gönderilmesi üzerine düzenlenen tahakkuk fişine karşı yapılan itirazın 
reddedilmesinden sonra açılan davada süre aşımı bulunmaktadır.”, Karavelioğlu, Karavelioğlu, 
a.g.e. s. 421. 
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 İdarî işlemler aslında idarenin belli bir konuda iradesini açığa vurması sonucu 

oluşurlar. Kural olarak susan, hareketsiz kalan bir kişiye bir irade atfetmek; onun 

susma veya hareketsiz kalma ile de bir hukukî işlem yaptığını kabul etmek mümkün 

değildir. Ancak idare/vergi hukukunda idarenin, hiçbir şey yapmaması susması ve 

hareketsiz kalması durumlarında, bazı koşullarda idarî karar almış sayılması söz 

konusudur. Şöyle idarenin susması ya da hareketsiz kalması genellikle bir zımnî red 

işlemi kabul edilirken bazı hallerde bu susma, zımnî kabul olarak görülebilir263.  

 Zımnî red işlemlerinin dava konusu edilebilmesi, diğer şartlarında varlığı 

halinde, mümkündür. Ancak zımnî red işleminde esasen bir hareket olmadığı için 

dava açma süresinin başlangıç noktasının neresi olacağı karışıklığına sebebiyet 

verebilirdi. Ancak bu husus İdari Yargılama Usulü Kanunu 10’uncu maddesinde 

açıkça düzenlenmektedir. İdarî makamların sükûtu başlıklı bu maddeye göre ilgililer 

haklarında idarî davaya konu olabilecek bir işlem ve eylemin yapılması için idarî 

makamlara başvurabilirler. Bu başvuruya altmış gün içinde cevap verilmemesi 

durumunda istek reddedilmiş sayılmakta ve bu tarihten itibaren dava açma süresi 

içinde dava açılabilmektedir. 

 Düzenleyici işlemlere karşı dava açma süresinin başlangıcı ilan tarihini 

izleyen günden itibaren başlar. Düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçmiş 

olsa da düzenleyici işlemin ilgiliye uygulanması, uygulama işleminin yazılı olarak 

bildirimi, dava açma süresinin yeniden doğmasına sebep olur264. Düzenleyici işlem 

karşı dava açma süresi geçirildikten sonra tarh işlemi ile birlikte düzenleyici işlemin 

dava konusu edilmesi durumunda vergi davalarında sürenin 30 gün olmasına rağmen, 

bu davanın Danıştay’da açılması gerektiğinden süre 60 gündür.    

                                                                                                                                     
262  Dan.7.D. , E. 1993/5310, K. 1995/4972, T. 04.12.1995, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. s. 398; 

Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 371 vd. 
263  Metin Günday, İdare Hukuku, 10. Baskı, Ankara, İmaj Yayınları, 2011, s. 129-130; Gözübüyük, 

Tan, İdari Yargılama, s. 867; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 406; Karakoç, Süreler, s. 100; 
Kaplan, Dava Açma Süreleri, s. 180; Alan, a.g.e. , s. 7; Tan, a.g.e. , s. 1010. 

264  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 407; Tan, a.g.e. , s. 1013; Gözübüyük, Tan, İdari 
Yargılama, s. 874; Dan.9.D. , E. 1984/97, K. 1984/3092, T. 05.11.1984: “ Eğlence Vergisi ve 
bunun dayanağı olan Belediye Meclisi’nin tarife kararına karşı, İYUK m.7/4 uyarınca birlikte dava 
açılmıştır. Vergi mahkemesinin açılan bu davanın düzenleyici işleme(tarifeye) karşı açılan 
kısmını, süresinde dava açılmadığı gerekçesiyle reddetmesi, bunun uygulama işlemi(eğlence 
vergisi) ile birlikte açılmış olması nedeniyle İYUK m7/4’e aykırıdır.”, Gözübüyük, Yönetsel 
Yargı, s. 409.   
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b. Dava Açma Sürelerinin Durması 

(1) Üst İdarî Makama Başvurma 

Durma, durma sebebi ortaya çıkıncaya kadar işleyen sürenin, durma sebebi 

ortadan kalktıktan sonra kaldığı yerden işlemeye devam etmesi demektir265. Kanunda 

belirtilen bazı hallerin varlığı halinde dava açma süresinin durması söz konusu 

olabilir. Bunlardan ilki İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesinde 

belirtilen üst makama başvurma durumudur. Buna göre ilgililer dava açmadan önce, 

idarî işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlemin 

yapılmasını üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan 

isteyebilirler. Yapılan bu başvuru dava açma süresini durdurur. 

 Üst idarî makama başvurmanın koşullarına değinmek gerekir. Öncelikle üst 

makamdan kasıt idarî işlemi yapan birimin hiyerarşik266 üstü olan makamı 

kastetmektedir. İdarî yerler dışındaki yerlere ya da aynı hiyerarşi içinde yer almayan 

başka bir idarî birime yapılan başvurular dava açma süresini durdurmaz, meğer ki 

kanunî düzenlemede bu husus açıkça düzenlenmiş olsun267. Üst idarî makama 

başvurunun dava açma süresi içinde yapılması gerekir aksi halde dava açma süresini 

durdurmaz. Ayrıca yapılan başvurunun, bir işleme karşı işlemin kaldırılması, geri 

alınması, değiştirilmesi ya da yeni bir işlem yapılması amacıyla yapılması gerekir. 

Bunlardan başka amaçlarla yapılan başvurular süreyi durdurmaz268.  

Üst idarî makama başvurma, ihtiyari bir durumdur. Bu başvuru bir 

yükümlülük değil, bir haktır. İlgili dava açma süresinde doğrudan dava açabileceği 

gibi üst makama başvuru sonrası da dava açabilir. Üst makama başvurup aynı 

zamanda dava açılmasına da bir engel yoktur. Bir başka ifadeyle, üst makama 

                                                
265  Karakoç, Süreler, s. 100; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 200. 
266  “Hiyerarşi (Silsile-i Mertebe), idare içindeki görevliler arasındaki astlık-üstlük ilişkisini ifade eder. 

Hiyerarşi biri dışında her görevlinin diğer bir görevliye tâbi olduğu personel düzenidir. Bu 
kavram, tek bir kamu tüzel kişiliğinin (burada devlet tüzel kişiliği) kendi içinde bütünlüğünü 
sağlamaya yönelik bir kavramdır. Hiyerarşi tek tüzel kişilik içinde söz konusudur.” Gözler, İdare 
Hukuku Cilt I, s. 196-197.     

267  Kaplan, Dava Açma Süreleri, 98.  
268  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 906-911; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 420; Karakoç, 

Süreler, s. 102; Tan, a.g.e. , s. 1025. 
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başvurulmuş olması ve başvurunun henüz sonuçlanmamış olması dava açmaya engel 

değildir269. 

 Üst idarî yere yapılan başvuru üzerine, idarece olumsuz karar alınması ya da 

zımnî red süresinin dolması durumunda dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye 

devam eder. Zımnî red süresi dolduktan sonra idare açıkça red kararı verse de bu 

süreyi etkilemez; geçmiş olan dava açma süresini de yeniden canlandırmaz. İdareye 

ikinci kez yapılan başvuru, yeniden işlemeye başlamış olan dava açma süresini ikinci 

kez durdurmaz270. 

 Üst makama başvurma ile ilgili olarak bahsedilmesi gereken son husus ise, 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesinin genel hüküm olması 

dolayısıyla, özel kanunlarda üst makama başvurma ile ilgili düzenlenen hükümlerin, 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesine göre evleviyetle uygulanması 

gerekmektedir271. 

 Dava açma süresinin dolmasına rağmen idarî işlemin ikinci kez tebliğ 

edilmesi yeni bir dava açma süresi doğurmaz. Uygulamada bu gibi durumlarda 

yeniden dava açma süresinin işlediğinden bahisle dava açıldığı görülmektedir. İdarî 

faaliyetlerin istikrarı ve idarenin sürekli dava tehdidi altında kalmaması bakımından 

idarî işlemin belli bir kesitten sonra dokunulmazlık kazanması gerekir. Bu sebepten 

ötürü bu şekilde yeni bir dava açma süresinin işlemesi söz konusu değildir272. 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca idareye 

yapılan her yeni müracaatın dava açma süresini canlandırıp canlandırmayacağı 

hususu tartışmalıdır. Danıştay içtihatlarında bazı başvurular bakımından buna cevaz 

                                                
269  Dan.9.D. , E. 2009/4653, K. 2012/764, T. 16.02.2012, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 

www.kazanci.com, 31 Ocak 2013.  
270  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 911-912; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 420; Karakoç, 

Süreler, s. 104; Kaplan, Dava Açma Süreleri, s. 98; Tan, a.g.e. , s. 1025.  
271  Dan.7.D. , E. 2002/1706, K. 2005/74, T. 01.02.2005: “Olayda davacı tarafından ithal edilen 

eşyanın beyan edilen kıymetinin düşük bulunduğundan bahisle yapılan ek tahakkuka vaki 
düzeltme başvurusunun reddine ilişkin karara, anılan Kanunda( 4458 sayılı Gümrük Kanunu) 
öngörülen yedi günlük süreden sonra itiraz edildiği açık olduğuna göre, davaya konu idarî işlemin 
iptali istemiyle açılan davanın, bu sebeple reddi gerekirken, Mahkemece işin esası incelenmek 
suretiyle, işlemin iptali yönünde verilen kararda yasal isabet bulunmamaktadır.”, Gözübüyük, Tan, 
İdari Yargılama, s. 917.  

272  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 417; Kaplan, Dava Açma Süreleri, s. 112; Tan, a.g.e. , 
s. 1025. 
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verildiği bazıları bakımından ise verilmediği görülmektedir. Danıştay, “etkisi devam 

eden ve her defasında idare tarafından ayrı bir işlem yapılması gereken durumlar”ın 

varlığını dava açma süresinin canlanmasına gerekçe olarak göstermektedir. Örneğin 

kamu personeline ilişkin bazı işlemler bakımından, idareye yapılan her yeni 

başvurunun dava açma süresini canlandırması şüphesiz kamu görevlilerinin lehinedir 

ve isabetlidir. Ancak örneğin fazladan tahsil edilen verginin iadesi isteminin reddine 

ilişkin karara süresinde dava açmayan ilgilinin aynı istemle ikinci kez idareye 

başvurması durumunda dava açma süresinin canlanmamasının gerekçesi de ortaya 

konulmalıdır273. 

(2) Mücbir Sebep  

 Mücbir sebep, bir hakkın kullanılmasını, bir borcun ya da ödevin yerine 

getirilmesini engelleyen, önceden bilinmesi mümkün olmayan her türlü olaydır274 

Dar anlamda mücbir sebep ise kişinin iradesi dışında oluşan dış kaynaklı olaydır275. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda mücbir sebeplere yer verilmemektedir. Vergi 

Usul Kanunu’nun 13’üncü maddesinde vergi ödevlerinin yerine getirilmesi için 

belirlenen sürelerin durması sonucunu doğuran mücbir sebepler276 düzenlenmektedir. 

 Mücbir sebeplerin, idarî yargılama usûlünde rol oynamadığı ve dava açmanın 

bir vergi ödevi olmaması sebebiyle mücbir sebebin dava açma süresine etkisinin 

olmayacağını277 düşünen Danıştay, bu içtihadın tersine de kararlar verebilmektedir. 

                                                
273  Cemil Kaya, “İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. Maddesi Uyarınca İdareye Yapılan Her 

Yeni Müracaatın Dava Açma Süresini Canlandırması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, C. LXVIII, S. 1-2, 2010, s. 61-76, s. 75. 

274  Karakoç, Süreler, s. 124; Candan Açıklamalı İdari Yargılama, s. 412; Oktar, Vergi Hukuku, s. 
98; Öner, a.g.e. , s. 110. 

275  Candan Açıklamalı İdari Yargılama, s. 412; Oktar, Vergi Hukuku, s. 98; Öner, a.g.e. , s. 110. 
276  Dan.11.D. , E. 1998/232, K. 1999/1924, T.  12.05.1999: “ Yükümlünün tutuklu 

bulunduğundan…”; Dan.4.D. , E. 2001/2314, K. 2002/2436, T. 11.06.2002: “ Depremin mücbir 
sebep olarak ileri sürülmesi hakkında.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 1 Şubat 2013.  

277  Dan.3.D. , E. 2006/1488, K. 2006/2447, T. 05.10.2006: “Yargı yoluna başvurma, hak arama 
özgürlüğünün kullanılması olup, maddî vergi hukukunun vergi yükümlülerine yüklediği vergi 
ödevlerinin yerine getirilmesiyle ilgisinin bulunmaması karşısında ve yukarıda değinilen 
düzenlemeler gereğince ağır hastalık hali vergi mahkemesinde dava açma süresine etkili bir 
durum oluşturmadığından, 2577 sayılı Yasanın 7'nci maddesinde yapılan göndermeden dolayı 
uygulanması gereken 6183 sayılı Yasanın 58'inci maddesiyle öngörülen yedi gün olan dava açma 
süresinde açılmayan davanın süre aşımı noktasından reddi yolundaki kararda sonucu itibarıyla 
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Danıştay; mücbir sebep hallerinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmese 

de bu gibi hallerde dava açma süresinin işlemeyeceğinin genel hukuk kuralı olduğu 

veya doğal afet gibi kişilerin iradeleri dışında gerçekleşen mücbir sebebi nazara 

almayarak dava süresinin işleyeceğinin kabulünün haklı bir nedeni olamayacağı gibi 

gerekçelerle de kararlar verebilmektedir278.  

Danıştay’ın dava açma süresinin uzaması yönündeki bu içtihatları dava açma 

süresinin kanunîliği ve Danıştay’ın süreyi uzatmaya yönelik bir yetkisinin olmadığı 

gibi eleştirilerle karşılaşmaktadır279. Danıştay’ın dava açma süresinin uzamayacağı 

yönündeki görüşün, dava açma süresinin hak düşürücü nitelikte ve kamu düzeninden 

olduğu ön kabulünden ileri geldiği; esasen kamu hizmetlerinin süratli, düzenli ve 

devamlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, kamu hizmetlerinin sekteye uğramasına 

meydan vermemek gibi düşüncelerden kaynaklandığı belirtilmektedir280.    

 Karakoç, Vergi Usul Kanunu’ndaki mücbir sebep hükümlerinin Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan süreler bakımından da 

uygulanacağını belirtmektedir. 6183 sayılı Kanun’un 8’inci maddesindeki Vergi Usul 

Kanunu’na yapılan atfın bunu gerektirdiği belirtilmektedir. Ayrıca Vergi Usul 

Kanunu’nun 13’üncü maddesindeki mücbir sebep hallerinin vergi mahkemelerinden 

önce vergi yargısı organları olan temyiz ve itiraz komisyonlarına yapılan başvurular 

için dikkate alındığı bilinmektedir281. 

 Mücbir sebebin dava açma süresine etkisinin olmayacağı, dava açma süresini 

durdurmayacağı görüşünün yanı sıra isabetli olan görüş mücbir sebebin dava açma 

süresini durduracağı görüşüdür. Her ne kadar İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 

düzenlenmese de Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen mücbir sebeplerden dolayı 

vergi ödevlerinin yerine getirilememesi hususunda gösterilen hoşgörünün, dava açma 

hakkının kullanılması bakımından da gösterilmesi gerekmektedir. Bu en azından, 

                                                                                                                                     
hukuka aykırılık görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 
1 Şubat 2013.   

278  Dan.7.D. , E. 1991/3407, K. 1994/66, T. 10.01.1994; Dan.4.D. , E. 1995/6180, K. 1996/2695, T. 
20.06.1996, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 412 ve dn. 623-624. 

279  Kaplan, Dava Açma Süreleri, s. 101.  
280  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 782; Kaplan, Dava Açma Süreleri, s. 107.  
281  Karakoç, Süreler, s. 126; Oktar, Vergi Hukuku, s. 99. 
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hukukun genel ilkeleri gereği mücbir sebebin süreleri durdurma ve uzatma etkisinden 

dolayıdır282. 

(3) Mali Tatilin Dava Açma Süresine Etkisi 

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun283 ile her yıl Temmuz 

ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) malî tatil uygulaması getirilmiştir. 

Kanun’un 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında ise vergiyle ilgili işlemlere ilişkin 

dava açma sürelerinin malî tatil süresince işlemeyeceği öngörülmüştür.  

Dava açma süresinin durması, vergi ödevlerine ilişkin süreler gibi son 

gününün malî tatile denk gelmesi durumunda değil, her durumda söz konusu 

olacaktır. Yani malî tatilden önce başlayan dava açma süresi malî tatilin ilk günü 

durur, malî tatilin bitiminden itibaren yani yirmibir Temmuz’dan itibaren işlemeye 

devam eder284. 

c. Vergi Yargılamasında Dava Açma Süreleri 

Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 7’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre otuz gündür. Bu süre genel 

nitelikte bir süredir. Özel kanunlarda ayrıca süre belirtilmesi durumunda söz konusu 

özel kanun hükümleri uygulanır. Aşağıda vergi yargılamasında özel dava açma 

süreleri incelenecektir. 

(1) Vergi Usul Kanunu’ndaki Dava Açma Süreleri 

 Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 49’uncu maddesinin a ve b fıkralarında 

belirtilen kararlara karşı açılacak davalar için onbeş günlük dava açma süresi 

belirlenmektedir. Bu maddenin b fıkrasındaki dava açabilecek teşekküllerle ilgili 

                                                
282  Karakoç, Süreler, s. 128; Kaplan, Dava Açma Süreleri, s. 107-108; Karakoç, Vergi Yargılaması 

Hukuku, s. 201; Oktar, Vergi Hukuku, s. 98. 
283  5604 sayılı Kanun, 28.03.2007 tarihli ve 26476 sayılı RG.  
284  Dan.7.D. , E. 2008/1480, K. 2009/2464, T. 20.05.2009, Candan Açıklamalı İdari Yargılama, s. 

416. 
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cümlenin iptalinden sonra mükelleflerin de bu kararlara karşı dava doğrudan dava 

açması önünde bir engel kalmamıştır285. 

(2) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’daki 

Dava Açma Süreleri 

 6183 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde ihtiyatî haczin sebebine286, 20’inci 

maddesinde ihtiyatî tahakkuk üzerine ihtiyatî haciz uygulanması üzerine ihtiyatî 

tahakkukun sebebine ve miktarına ve 58’inci maddede ise ödeme emrine karşı yedi 

gün287 içinde dava açılabileceği düzenlenmektedir. 

4. Ek Süreler 

a. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Belirlenen Ek Süreler 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 9’uncu maddesine göre çözümü idarî 

yargılama düzenindeki mahkemelerin görevine girdiği halde adlî ya da askeri yargıda 

açılması ve yargı yolu yönünden görevsizlik sebebiyle reddedilmesi durumunda, söz 

konusu görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren otuz gün içerisinde görevli 

                                                
285  Yukarıda ehliyet yönünden inceleme başlığı altında bu karar ve kararın eleştirisine bakılabilir.  
286  İhtiyatî haczin sebebine karşı değil de haczin uygulama işleminin iptaline karşı açılan davada 

sürenin genel dava açma süresi olan 30 gün olduğu hakkında örnek karar: Dan.4.D. , E. 
2006/2259, K. 2007/339, T. 14.02.2007; Dan..7.D. , E. 2000/6451, K. 2002/575, T. 13.02.2002: 
“6183 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 15'inci maddesine göre; uygulama işleminin, ihtiyatî 
haciz kararından ayrı olarak idarî davaya konu edilmesine olanak bulunmamaktadır. Esasen; 
olayda, ihtiyatî haciz kararı, ... Vergi Mahkemesinin E: 1999/409 sayılı dosyasında idarî davaya 
konu edilmiş ve anılan mahkemece davanın reddi yönünde verilen karar, Danıştay Onbirinci 
Dairesince onanarak kesinleşmiş bulunduğundan; uygulama işlemine karşı açılan ve bu yüzden 
incelenmeksizin reddi gereken davada, anılan işlem haciz işlemi olarak nitelendirilmek suretiyle 
verilen kararda isabet görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 2 Şubat 2013.  

287  Dan.7.D. , E. 2006/41, K. 2007/1679, T. 11.04.2007: “6183 sayılı Kanun'da, ödeme emrine karşı 
açılacak davalara ait süreyi ödeme süresine bağlayan bir düzenleme olmadığı gibi, dava açma 
süresinin 7 gün olduğunun da açık bir biçimde gösterildiği; bu bakımdan, ödeme emrinde ödeme 
süresinin 30 gün olarak gösterilmiş olması nedeniyle, davacının dava açma süresi konusunda 
yanıltıldığından hareketle, 7 günlük sürenin bitiminden sonra açılan davanın süresinde olduğunun 
kabul edilemeyeceği, ilgililere yanlış bilgi verilmesinin, hizmet kusuru nedeniyle tam yargı 
davasına yol açacağı hakkında.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 
2 Şubat 2013.  
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idarî yargı yerinde dava açılabilir288. Görevsiz yargı koluna başvuru tarihi idarî 

yargıda başvuru tarihi olarak kabul edileceği düzenlenmektedir289. Görevsiz yargı 

yerine verilen dilekçe İdari Yargılama Usulü Kanunu 3’üncü maddeye aykırı ise 

buna uygun şekilde düzenlenmesi için dilekçenin reddi gerekir290. 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda ek süre, dava dilekçesinin reddi halinde 

de söz konusu olmaktadır. Dava dilekçesinin aynı Kanun’un 3’üncü ve 5’inci 

maddelerine uygun şekilde olmaması ve ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili 

tarafından dava açılması durumlarında dava dilekçesi reddedilir. Bu durumda dilekçe 

red kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde dilekçedeki söz konusu eksiklikler 

giderilerek dava yenilenebilir. 

b. Vergi Usul Kanunu’nda Belirlenen Ek Süreler 

 Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1’inci madde ve devam eden maddelerinde 

uzlaşma kurumu düzenlenmektedir. Uzlaşma kurumuna başvurma süresi vergi/ceza 

ihbarnamesinin tebliğinden itibaren otuz gündür. Uzlaşma talebinde bulunmakla 

birlikte aynı zamanda uzlaşmaya konu edilen tarhiyat ya da ceza kesme işlemine 

karşı dava açılabilmesi mümkündür. 

 Yine Vergi Usul Kanunu’nun Ek 7’inci maddesine göre uzlaşmanın vaki 

olmaması halinde uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın tebliği üzerine vergi 

mahkemesinde dava açılabileceği ve bu tebliğ anında dava açma süresinin onbeş 

günden az kalması halinde, bu sürenin tutanağın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün 

uzayacağı hüküm altına alınmaktadır291.     

                                                
288  Dan.10.D. , E. 2009/5891, K. 2009/7313, T. 01.07.2009, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 

(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 2 Şubat 2013. 
289  Dan.6.D. , 2012/4525, K. 2012/4622, T. 27.09.2012; Dan.10.D. , E. 2009/5891, K. 2009/7313, T. 

01.07.2009. 
290  Dan.14.D. , E. 2011/6523, K. 2012/383, T. 06.02.2012: “…idare mahkemesince adli yargı yerine 

başvuru esnasında verilen dava dilekçesinin 2577 sayılı Kanun'un 3. maddesine uygun biçimde 
düzenlenmek üzere dilekçenin reddine kararı verilmesi gerekirken, idare mahkemesince dosyanın 
esasının kapatılıp iadesine karar verilmesinde hukukî isabet bulunmamaktadır.”, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Şubat 2013. 

291  Dan.VDDGK. , E. 2007/199, K. 2008/7, T. 25.01.2008: “Uzlaşma talebinin, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun 344. maddesinin 3. fıkrasına göre, vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatın uzlaşma 
kapsamında olmaması nedeniyle esasa girilmeden reddi üzerine açılan davada, 213 sayılı 
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5. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar ve Kanun Yolu 

Denetimi 

Vergi yargısında dava açılması durumunda eğer süre aşımı söz konusu ise, 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b bendi 

gereğince dava süre aşımı yönünden reddedilecektir292. İdarenin işlemlerinin ve 

eylemlerinin sürekli dava tehdidi altında olması ve idarenin bu sebeple faaliyetlerini 

yürütmesine engel olunmaması için dava açma hakkının süreyle kısıtlanmasına 

ihtiyaç vardır. 

 Bir Danıştay kararında, davayı süre aşımı sebebiyle reddedilmiş, ilk derece 

mahkemesi kararı süre aşımı olmadığı iddiasıyla Danıştay’da temyize konu 

edilmiştir. Danıştay kararında süre aşımı olup olmamasından çok ortada kesin ve 

yürütülmesi gereken işlemin olmadığı irdelenmiş ve olayda süre aşımı olmasa bile ilk 

derece mahkemesi kararının sonucu itibarıyla isabetli olduğunu belirterek onama 

kararı vermiştir293. Bu kararın usûl ekonomisi bakımından isabetli olduğu 

söylenebilir.   

 Süre aşımı sebebiyle davanın reddedilmesi kararının kanun yolu denetimine 

açık olduğu İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 15’inci maddesinin 4’üncü 

fıkrasından anlaşılmaktadır. Süre aşımı sebebiyle davanın reddi kararı, bu fıkrada 

sayılan kanun yolu denetimine kapalı olan kararlardan değildir294. Vergi 

                                                                                                                                     
Kanun’un Ek 7. maddesindeki ek dava açma süresi uygulanmaz.”, Karavelioğlu, Karavelioğlu, 
a.g.e. , s. 397. 

292  Dan.7.D. , E. 2008/3744, K. 2008/4914, T. 03.12.2008: “kanunen tahakkuk etmiş sayılan motorlu 
taşıtlar vergisinin, mükellefine, ayrıca ihbarname ile duyurulmasına gerek bulunmadığından; 
tahakkuk işleminin iptali istemiyle açılacak idarî davanın, verginin tahakkuk etmiş sayıldığı tarihi 
izleyen günden itibaren işlemeye başlayan otuz günlük dava açma süresi içerisinde açılması 
gerekmektedir. Bu bakımdan, davacı Dernek adına tescilli araca ilişkin olarak 2006 yılının ikinci 
ve 2007 yılının birinci taksitleri için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisine dair işlemlerin iptali 
istemiyle, tahakkuk tarihinden itibaren işleyen dava açma süresinin geçirilmesinden sonra 
16.5.2007 tarihinde açılan davada, İdari Yargılama Usulü Kanununun 15'inci maddesinin 1'inci 
fıkrasının (b) bendi uyarınca, süre aşımı bulunduğundan, aksi yönde verilen Bölge İdare 
Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.”; Dan.4.D. , E. 2009/2739, K. 2009/4339, T. 
15.09.2009, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 15 Mart 2013. 

293  Dan.7.D. , E. 2009/7121, K. 2011/221, T. 25.01.2011, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 17 Mart 2013. 

294  Dan.7.D. , E. 2011/7700, K. 2012/3050, T. 12.06.2012, “Olayda olduğu gibi, davacının, adına 
karara bağlanan para cezasına karşı yaptığı itiraz başvurusuna, Gümrük Kanununun 242'inci 
maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde cevap verilmemek suretiyle oluşan zımni ret 
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mahkemesinin tek hâkim verdiği süre aşımı sebebiyle davanın reddedilmesi kararına 

karşı itiraz yoluna, aynı gerekçeyle kurul halinde verilen kararlara karşı ise temyiz 

yoluna başvurulabilmektedir Ayrıca itiraz ve temyiz üzerine verilen kararlar 

aleyhine, eğer şartları mevcutsa, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54’üncü 

maddesinde düzenlenen kararın düzeltilmesi yoluna başvurulabilmektedir. 

  

                                                                                                                                     
işleminin süresi içinde dava konusu yapılmadığı, ancak, dava açma süresinin geçirilmesinden 
sonra, başvuru hakkında idarece işlem tesis edilerek tebliğ edildiği hallerde izlenecek usullere dair 
herhangi bir düzenleme bulunmadığından, 2577 sayılı Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan, 
idareye yapılan başvuruların cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle 
dava açılmaması veya açılan davaların süreden reddi hallerinde, bekleme süresinin bitmesinden 
sonra yetkili idarî makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren idarî dava açma süresi 
içinde dava açılabileceği yolundaki hükmün uygulanması gerekir. Bu bakımdan; itiraz 
başvurusunun reddine dair başmüdürlük işleminin tebliğinden itibaren otuz günlük idarî dava 
açma süresi içerisinde açıldığı tartışmasız bulunan davanın, Mahkemece esasının incelenmesi 
suretiyle karar verilmesi gerekirken, süre aşımı yönünden reddine dair verilen kararda isabet 
görülmemiştir.” , Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ekim 2013. 
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E. DAVA DİLEKÇESİNİN  İDARİ YARGILAMA USULÜ 

KANUNU’NUN 3’ÜNCÜ VE 5’İNCİ MADDELERİNE 

UYGUN OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDEN İNCELEME 

1. Genel Açıklama 

İdarî yargı/Vergi yargısında ilk inceleme safhasında dava dilekçesi İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü maddesinde belirtilen dilekçede bulunması 

gereken unsurlar ve dilekçenin şekli ile 5’inci maddede düzenlenen aynı dilekçe ile 

dava açılabilecek haller yönünden incelenecektir. 3’üncü madde ile 5’inci maddede 

dikkat edilecek hususlar aşağıda ayrı başlıklar halinde incelenecektir. Yazılı 

yargılama usûlünün benimsendiği idarî yargı düzeninde dilekçenin Kanun’a uygun 

olması davanın seyri ve sonucu bakımından önemlidir. 

Dilekçenin ihtiva etmesi gereken unsurlar yönünden inceleme, tamamen usûlî 

bir inceleme olmakla birlikte aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller yönünden 

inceleme için aynı şey söylenememektedir. Zira aynı dilekçe ile dava açılabilmesi 

için aynı dilekçe ile yapılacak başvuruların birbiri arasında “sebep-sonuç” yada 

“maddî veya hukukî bağlılık” olmalıdır. Bu hususların tespiti için söz konusu 

başvuruların usûlî incelemesinin ötesine geçilerek esası hakkında da araştırma 

yapmak gerekebilecektir. 

Çalışmada bu iki durumun usûle ilişkin ilk inceleme konuları başlığı altında 

incelenmesinin hem İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda bu iki durumu aynı bentte 

zikredilmesi hem de çalışmanın sistematiği gereği olduğunu belirtmek gerekir. Son 

olarak bu iki hususun irdelenmesinin ardından bu konularda dilekçede bir eksiklik 

tespiti durumunda ne tür bir karar verileceği konusuda aşağıda incelenmektedir.   

2. İdari Yargılama Usulü Kanunu m.3: Dilekçenin Şekli ve 

İhtiva Etmesi Gereken Unsurlar Yönünden İnceleme 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü maddesinde dava dilekçesinin 

şekli yönüyle, öncelikle davaların; Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi 
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başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı belirtilmektedir. 

Maddede “idarî davalar” şeklinde ifade edilse de bu ifadenin vergi davalarını da 

kapsadığı, idarî yargılama düzeninde açılan tüm davaları kapsadığı kuşkusuzdur. 

 İdarî yargılama düzeninde yazılılık esastır295. Duruşma talep edilmedikçe 

veya yargı yerince duruşma yapılacağına re’sen karar verilmedikçe yargılama evrak 

üzerinden yapılır. Hâkim olayı evrak üzerinden inceler ve çözer. Bu açıdan idarî 

yargılama düzeninde dilekçenin Kanun’da belirtilen şekilde olması ve ihtiva etmesi 

gereken unsurları barındırması önemlidir. 

a. Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanlığına Hitaben 

Yazılma ve İmza 

Dilekçenin 3’üncü maddede açıkça belirtildiği üzere Danıştay, İdare ve Vergi 

mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılması gerekmektedir. Örneğin “İzmir 3. 

Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İzmir” gibi bir başlangıç olabilir. Ayrıca bir başka 

mahkeme ya da konsolosluk aracılığıyla Danıştay’a ya da yetkili mahkemeye 

gönderilmek isteniyorsa “Danıştay Başkanlığına veya yetkili mahkemeye 

gönderilmek üzere dilekçenin teslim edildiği mahkeme başkanlığına” hitaben yazılır. 

Bununla birlikte dilekçenin sağ üst köşesine varsa duruşma, yürütmenin 

durdurulması, keşif ve bilirkişi talebi kısaca ve altı çizilmek suretiyle yazılabilir296.  

Dilekçenin imzalı olması gerekmektedir297. Faks yoluyla gönderilen dilekçe 

ile dava açılamaz; dilekçe ıslak imzalı olmalıdır298. İmza, bir kimsenin herhangi bir 

                                                
295  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 932; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 344; Candan, 

Açıklamalı İdari Yargılama, s. 257; Oktar, Vergi Hukuku, s. 409; Karavelioğlu, Karavelioğlu, 
a.g.e. , s. 331. 

296  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 258-259; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 163; Karavelioğlu, 
Karavelioğlu, a.g.e. , s. 331; Alan, a.g.e. , s. 81. 

297  Dan.3.D. , E. 1997/4536, K. 1998/3300, T. 01.10.1998: “Olayda, şirket anasözleşmesine göre 
şirketin ... ve ... tarafından birlikte temsil olunacağı karara bağlanmış olmasına karşılık, sadece ... 
tarafından dava açıldığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan dava açmaya ehil bulunan ancak tüzel 
kişiliği tek başına temsile yetkili bulunmayan ortak tarafından imzalanan dilekçe ile açılan dava 
üzerine mahkemece öncelikle dilekçenin reddine karar verilerek tüzel kişiliği temsile yetkili 
olanların davayı yenilemesine imkân verilmesi gerekirken, davanın ehliyet yönünden reddine karar 
verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 8 Şubat 2013. 

298  Dan.6.D. , E. 2010/7637, K. 2010/7114, T. 21.12.2010: “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Yasasının 3. ve 4. maddeleri uyarınca davanın imzalı dilekçelerle açılacağı düzenlendiğinden, faks 
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belgeyi yazdığını ve onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı 

işarettir299. Hukukî anlamda imza ise, altında bulunduğu belgede bulunan metnin, 

imza sahibi tarafından düzenlendiğini ya da imzayı atan kişinin iradesine uygun 

olduğunu ve o kişi tarafından onaylanıp, bağlayıcılığının kabul edildiğini belirten bir 

işarettir300. İmza, dilekçenin kime ait olduğunu belirtir. 

b. Taraflar 

 Dilekçede tarafların varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları 

veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numaraları bulunmalıdır. Gerçek kişilere ait kimlik numarasının dilekçede bulunması 

şartı 02.07.2012 tarihli 6352 sayılı Kanun’un 51’inci maddesi ile eklenen bir şarttır. 

 Adların ve adreslerin açıkça bildirilmesi gerekir. Adresin posta kutusu olarak 

belirtilmesi yeterli değildir. Adreslerin eksiksiz yazılması ise bildirimlerin düzgün 

yapılması bakımından önemlidir301. Adres olarak sadece posta kutusunun 

gösterilmesi usûle aykırı olur. Zira kazaî tebligatın imza karşılığı yapılması gerekir 

ve abone posta kutusuna imza karşılığında yapılması mümkün değildir302. 

 Vergi yargılamasında avukatla temsil zorunluluğu söz konusudur. Bunun 

anlamı dava bir vekil aracılığıyla yürütülmek isteniyorsa bu vekilin avukat olması 

zorunludur. Muhasebeci ve malî müşavirler aracılığıyla dava açılamamaktadır. Dava 

vekil ile takip edilecekse vekâletnamenin aslı ya da onaylı örneği dava dilekçesine 

                                                                                                                                     
aracılığıyla gönderilen dava dilekçesiyle davanın açılamayacağı hakkında.”; Aynı yönde bir başka 
karar: Dan.10.D. , E. 2006/5626, K. 2009/768, T. 09.02.2009, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 9 Şubat 2013. 

299  Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, 30 Mart 2013.  
300  Leyla Keser Berber, “Şekil ve Dijital İmza”, Noterlik Sempozyumu VII: Elektronik Gelişmeler 

ve Hukuk, Ankara, Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2001, s. 71; Ayşe Ece Acar, Medeni 
Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği, İstanbul, On İki Levha 
Yayınları, 2013, s. 28; Yaşar Köstekçi, Özge Köstekçi, İmza El Yazısı ve Belgelerin 
İncelenmesi: Hukuksal ve Bilimsel Sonuçlarıyla, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010, s. 6. 

301  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 932; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 427; Candan, 
Açıklamalı İdari Yargılama, s. 260; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 333; Alan, a.g.e. , s. 
81. 

302  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 333. 
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eklenmelidir303 Davacı tarafta birden fazla kişi veya vekil varsa hepsinin adı tek tek 

ve ayrı ayrı yazılmalıdır. Örneğin davacılardan birinin adı yazılıp diğer davacıları 

ifade etmek içinde “arkadaşları” şeklinde bir tâbir kullanmak usûle aykırı olur304.  

c. Davanın Konusu ve Uyuşmazlık Konusu Miktar 

 Dava dilekçesinden davanın konusu açıkça305 anlaşılmalıdır306. Dava konusu 

işlem ya da eylemin neden ibaret olduğu belirlenmelidir307. Örneğin bir vergi/ceza 

ihbarnamesine karşı dava açılacak ise ihbarnamenin tarihi ve sayısı yazılmalıdır. 

İdarenin bir işlem veya eyleminden zarar görüldüğünden bahisle bir tam yargı davası 

açılacak ise uyuşmazlık konusu miktarın belirtilmesi gerekir308. Ayrıca Kanun; vergi, 

resim, harç, benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan davalarda 

da uyuşmazlık konusu miktarın belirtilmesi gerektiğini düzenlemektedir. 

 Tam yargı davalarında dilekçede uyuşmazlık konusu miktarın daha sonra 

değiştirilip değiştirilemeyeceği 6459 sayılı Kanun’un309 4’üncü maddesi ile açıklığa 

kavuşturulmuştur. Buna göre, tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, harcı 

ödenmek suretiyle ve nihaî karar verilinceye kadar, usûl ve süre kuralları dikkate 

alınmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere arttırılabilecektir. Bu hükmün bu 

                                                
303  Dan.7.D. , E. 2004/3164, K. 2005/918, T. 05.05.2005, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 

260; Dan.11.D. , E. 1999/4736, K. 1999/3631, T. 25.10.1999, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 20 Şubat 2013. 

304  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 333. 
305  Dan.5.D. , E. 2009/4333, K. 2010/1582, T. 22.3.2010: “Dava dilekçesinde davanın konusu ve 

sebepleri ile dayandığı delillerin gösterilmesi gerektiği aksi halde dilekçenin reddine karar 
verilmesi gerekir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 26 Şubat 
2013. 

306  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 933; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 428; Alan, a.g.e. , s. 
82. 

307  Dan.13.D. , E. 2009/1741, K. 2009/8900, T. 06.10.2009: “ dava konusu işlem açıkça belirtilmek 
ve tebliğ tarihi gösterilmek suretiyle karşı taraf sayısından bir fazla düzenlenecek imzalı dilekçe ile 
dava açılması gerektiğinden…”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 
27 Şubat 2013. 

308  Dan.13.D. , E. 2012/198, K. 2012/337, T. 10.02.2012: “Bu durumda, her bir şirket tarafından ayrı 
ayrı düzenlenecek, ödenmiş bulunan idarî para cezalarının iadesi isteminde bulunulacaksa, iadeye 
konu edilen miktar gösterilerek bu miktara ilişkin nispi karar harcı yatırılmak suretiyle karşı taraf 
sayısından bir fazla düzenlenecek dilekçeler ile ayrı ayrı dava açılması gerekmektedir.”, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 1 Mart 2013. 

309  6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı RG. 
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konudaki tartışmaları sona erdirip erdirmeyeceği bu hükmün uygulamasında 

görülecektir. 

 Açılan davada, davanın süresine açılıp açılmadığının tespiti için birtakım 

bilgilerin dilekçede belirtilmesi gerekir. Öncelikle davaya konu edilen işlemin yazılı 

bildirim tarihi dilekçede yer almalıdır. İdarî makamlarca bildirilen işlemlere itiraz 

etmeden dava açılıyorsa bu işlemin yazılı bildirim tarihi, adresleri belli olmayanlar 

için ilan yoluyla bildirimin yapıldığı ilan tarihi, düzenleyici işleme karşı dava 

açılıyorsa bu işlemin ilan veya yayım tarihi, çözümü idarî yargılama düzenine giren 

bir uyuşmazlığın başka yargı yollarında açılması ve görev noktasından reddedilmesi 

halinde bu kararların ve bu kararlara karşı kanun yoluna başvurulduysa bu başvuru 

tarihlerinin dilekçede yer alması gerekir310. 

 İlgililerin idarî makamlara başvurarak haklarında idarî davaya konu 

olabilecek bir işlemin yapılmasını istemeleri halinde; idarenin isteme uyarak altmış 

gün içinde ilgililer hakkında bir işlem veya eylem yapmışsa başvuru tarihi ile 

idarenin yapmış olduğu eylemin tebellüğ tarihi dilekçeye eklenmelidir. İdare 

herhangi bir işlem yapmamışsa başvuru tarihi ve idarece cevap kesin değil ancak 

ilgililer cevabı red sayıp dava açıyor iseler cevabın tebellüğ tarihi de dilekçede yer 

almalıdır311. 

 Yazılı bildirim üzerine ilgililerin işlemin kaldırılmasını, geri alınmasını, 

değiştirilmesinin ya da yeni bir işlem tesis edilmesini üst makamdan, üst makam 

yoksa işlemi tesis eden makamdan istemeleri halinde; idare altmış gün içinde itiraza 

cevap vermiş ise; itiraz tarihi ve idarenin cevabı yazısının tebellüğ tarihi, idare altmış 

gün içinde cevap vermemişse işlemin ilk bildirim tarihi ve itiraz tarihi dilekçede 

gösterilmelidir. İptal davasının karara bağlanması üzerine tazminat davası açılıyorsa 

iptal kararının tebellüğ tarihi, idarî eylemden doğan bir tam yargı davası açılıyorsa 

eylemin öğrenildiği tarih ile idareye başvuru tarihi ve cevap alındıysa tebellüğ tarihi 

                                                
310  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 339-340; Alan, a.g.e. , s. 82. 
311  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 340; Alan, a.g.e. , s. 82-83. 
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ve dilekçenin reddi üzerine dava yeniden açılıyorsa bir önceki dilekçenin red tarihi 

dilekçede gösterilmelidir312.  

d. Verginin/Vergi Cezasının Nevi ve Yılı, İhbarnameye İlişkin 

Bilgiler ve Mükellef Hesap Numarası 

 “Davanın konusu” kavramı esasında bu başlıkta belirtilen hususları 

kapsamakla birlikte, İdari Yargılama Usulü Kanun’un 3’üncü maddesinin 2’inci 

fıkrasının d bendinde başlıkta yer alan hususlar ayrıca düzenlendiği için tekrar 

belirtilme ihtiyacı hissedilmiştir. 

 Söz konusu fıkraya göre vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin 

veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve 

varsa mükellef hesap numarasının gösterilmesi gerekmektedir. 

e. Dava Dilekçesinin Ekleri 

  İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında, 

dava konusu kararın ve belgelerin asıllarının veya örneklerinin dava dilekçesine 

eklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bunların eklenmemesinin sonucu da diğer 

dilekçe noksanlıkları durumlarında olduğu gibi dilekçenin reddini gerektirir313. 

 Ancak tüm çabalara rağmen dava konusu edilecek kararın elde edilememesi 

ve dava açacak kişiye tebliğ edilmemesi gibi durumlarda; sırf bu kararın dava 

dilekçesine eklenememesi ve bu yüzden dilekçenin reddedilmesi ve verilen ek sürede 

de bunun temin edilememiş olması dolayısıyla dava açma hakkının engellenmemesi 

gerekir314. Zira idarî yargıda re’sen araştırma ilkesi söz konusudur ve İdari 

                                                
312  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 340. 
313  Dan.7.D. , E. 2002/1006, K. 2005/3333, T. 21.12.2005: “Davacı Şirketçe, dâhilde işleme izin 

belgesi kapsamında beyanname ile ithal edilen eşyaların yurtdışı edilmediğinin saptandığından 
bahisle, söz konusu eşyalara ilişkin olarak yapılan gümrük ve katma değer vergisi tahakkukuna 
vaki itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Olayda, dava dilekçesine, dava 
konusu işlemin aslı veya örneğinin eklenmediği anlaşılmakla, dilekçenin reddedilmesi gerekir.”, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Mart 2013. 

314  Bu konuda emsal teşkil edecek bir karar: Dan.İDDGK, E. 2002/1149, K. 2003/103, T. 07.03.2003: 
“Bakanlar Kurulu tarafından Normandy (Eurogold) Madencilik A.Ş.'nin faaliyetinin devamına izin 
verilmesine ilişkin olarak alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanmamış ve ilan edilmiş 
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Yargılama Usulü Kanunu’nun 20’inci maddesindeki istisnalar haricinde her türlü 

bilgi ve belgenin idarî yargı yerlerince istendiği takdirde, yargı makamlarına 

ulaştırılması mecburîdir. 

Kayseri Vergi Mahkemesi’nde vasi aracılığıyla özel usûlsüzlük cezasına karşı 

açılan bir davada mahkeme esasa girerek incelemiştir. Ancak Danıştay 3. Dairesi, 

vesayet altındaki kişinin bu davayı yürütebilmesi için vesayet makamından husumet 

izni alması gerektiği ve bunun dilekçede bulunmadığı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının c ve g bentleri ile 15’inci maddenin 1’inci 

fıkrasının d bendi hükümleri uyarınca dilekçe ekinin tamamlattırılması için, 

dilekçenin reddedilmesi gerekirken esasa girilmesini hukuka uygun bulmamıştır315. 

Bu konuda Yargıtay içtihatlarına göre, vesayet altında bulunanın aleyhine açılan 

davalarda husumet izninin aranmaması yönünde kararları316 olduğu gibi bu görüşün 

tersi yönünde kararları317 da vardır.   

3. İdari Yargılama Usulü Kanunu m.5: Aynı Dilekçe İle Dava 

Açılabilecek Haller 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 5’inci maddesine göre; her idarî işleme 

karşı ayrı ayrı dava açılabileceği belirtilmektedir. Ancak aralarında maddî veya 

hukukî yönden veya aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı 

                                                                                                                                     
olduğundan kamuoyu nezdinde aleniyet kazanmamış olup, hukukun üstünlüğünü savunmak ve 
korumak işlevine sahip bir meslek örgütü olan İzmir Barosu Başkanlığının, televizyon ve 
gazetelerde yer alan haberler üzerine söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle açtığı 
davada; dava dilekçesine, kendisine yazılı olarak bildirilmemiş ve yaptığı tüm başvurulara rağmen 
elde edememiş olduğu Bakanlar Kurulu Kararını eklememesinin dava açma hakkının 
kullanılmasına engel oluşturmaması gerekir. Zira böyle bir fiili imkânsızlık durumunda idarî yargı 
mercilerinin re'sen inceleme yetkisini kullanarak dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının 
varlığını araştırması ve bu araştırma sonucuna göre bir karara varması mümkün bulunmaktadır. 
Bu durumda davanın konusunun açık olması ve dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının, 
davacının yaptığı başvurulara rağmen yazılı olarak bildirilmemiş olması karşısında, dava açma 
hakkının kullanılmasını engel oluşturacak şekilde verilen dilekçe red kararında ve bilahare 
yenilenen dilekçede aynı yanlışlıklar yapıldığından bahisle davanın reddine karar verilmesinde 
usûl hükümleri açısından hukukî isabet görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 6 Mart 2013.  

315  Dan.3.D. , E. 1990/3465, K. 1992/3915, T. 17.12.1992, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 7 Mart 2013. 

316  Yarg.2.HD. , E. 15337, K. 2003/16472, T. 08.12.2003; Yarg.2.HD. , E. 2003/4488, K. 2003/7543, 
T. 26.05.2003, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 8 Mart 2013. 

317  Yarg.13.HD. , E. 2002/13420, K. 2003/1983, T. 27.02.2003, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 10 Mart 2013. 
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bir dilekçe ile de dava açılabilir(İYUK m.5/1). Birden fazla şahsın müşterek dilekçe 

ile dava açması; davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol 

açan maddî olay ve hukukî sebeplerin aynı olması gerekir(İYUK m.5/2). 

 Birden fazla işleme karşı veya bir işleme karşı birden fazla kişinin aynı 

dilekçe ile dava açılabilmesinin mümkün olup olmadığını incelenmesi konusu 

konunun esasına girmeyi gerektirebileceğinden şeklî incelemenin ötesinde olabilir. 

Fakat İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının g 

bendinde 3’üncü ve 5’inci maddelere uygunluk incelemesi, “dilekçenin 3 ve 5’inci 

maddelere uygun olup olmadıkları yönünden” şeklinde birlikte sayıldığından iki 

husus da aynı başlık içerisinde incelenmiştir. 

a. Birden Fazla İdarî İşleme Karşı Bir Dilekçe İle Dava 

Açılması        

(1) Maddî veya Hukukî Yönden Bağlılık Bulunması 

 Maddî ve hukukî yönden bağlılık hususunun şekilci yorumlanmaması 

gerektiği belirtilmektedir. Eğer dava konusu yapılan idarî işlemlerden birisi, 

diğerinin sonucu ise, ya da işlemlerden biri hakkında karar verebilmek için diğeri ile 

birlikte aynı davada yer alması yararlı ise, kararlar arasında bağlılık var 

denmelidir318.  

Maddî yönden bağlılık, aynı dilekçe ile idarî davaya konu edilmesi düşünülen 

idarî işlemlerin aynı maddî sebeplere dayalı olarak tesis edilmesi anlamına 

gelmektedir. Yani idareyi söz konusu işlemleri yapmaya iten maddî sebeplerin aynı 

olması, bu işlemlerin arasında maddî yönden bağlılık olduğunu gösterir319. 

                                                
318  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 945; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 344; Karavelioğlu, 

Karavelioğlu, a.g.e. , s. 365; Arzu Ulusoy, “İdari Yargıda Bağlantılı Davalar”, İdare Hukuku ve 
İlimleri Dergisi, C. 15, S. 1, 2012, s. 185-195, s. 186. 

319  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 365; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 188; Ulusoy, 
a.g.e. , s. 186; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 278 Yazarın maddî bağlılık konusunda 
verdiği örnekler şu şekildedir: “ Aynı ticari ilişkinin birden fazla vergiyi doğurması halinde, bu 
vergilere ilişkin tarh işlemleri arasında/ Vergi mükelleflerinin emtia satışlarında belge 
düzenlememek suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri durumunda; belgesiz satışlardan elde 
edilen hasılatın kayıt dışı bırakılması sonucu ziyaa uğratıldığı hesaplanan vergiye bağlı olarak, 
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 Vergilendirme işlemleri arasında hukukî yönden bağlılık ise iki türlü olabilir. 

Birincisi vergilendirme işlemlerinin hukukî dayanaklarının aynı olması durumudur. 

İkincisi ise vergilendirme işlemlerinden biri ile ilgili hukukî sorunların çözümünün 

diğeri veya diğerleri ile ilgili hukukî sorunların çözümünü de etkileyecek olması 

durumudur320. 

Maddî ve hukukî yönden bağlılığın yanı sıra aynı kişiyi ilgilendiren birden 

fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava açılabilmesi için bu kararlara karşı açılacak 

davalara bakmak aynı yargı düzeninin ve aynı yargı yerinin görevi dâhilinde 

olmalıdır. Ayrıca bu işlemlerin temyiz yerlerinin de aynı olması gerekir321. 

 Kararlar arasında süre yönünden uygunluk bulunmalıdır. Yani her ikisinin de 

dava açma sürelerinin geçmemiş olması gerekir. Ayrıca kararların aynı türden 

kararlar olması yani her ikisi de idarî karar ya da her ikisi de yargısal karar olmalıdır. 

Aynı dilekçe ile dava açılacak işlemlerin davalıları yönünden de uygunluk 

bulunmalıdır322. Bunun yanı sıra işlemlerin dava safahatının da aynı olması lazımdır. 

Yani biri temyiz aşamasında biri ilk derece yargı yerinde olan iki işlemin tek dilekçe 

ile dava edilmesi mümkün değildir323. 

                                                                                                                                     
mükellefin kusurunun derecesinin ağırlığına göre kesilen vergi cezasına ait ceza kesme işlemi ile 
vergiyi doğuran söz konusu satış işlemlerinde belge düzenleme ödevine uyulmaması sebebiyle 
Vergi Usûl Kanunu’nun 353. maddesine göre tesis edilen özel usulsüzlük cezası kesme işlemi 
arasında maddî yönden bağlılık vardır./ Buna karşılık yazar, Danıştay’ın, dokuz ayrı beyanname 
ile yapılan ithalata ilişkin gümrük vergisi tahakkukları dolayısıyla tesis edilen işlemlerin aynı 
dilekçe ile dava konusu edilemeyeceğini karara bağladığını belirtmiştir.”, Candan, Açıklamalı 
İdari Yargılama, s. 279.  

320  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 188-189. 
321  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 367; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 947-948; 

Ulusoy, a.g.e. , s. 188; Dan.8.D. , E. 2004/4249, K. 2005/2083, T. 03.05.2005; Dan.7.D. , E. 
1984/3374, K. 1985/490, T. 15.02.1985 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 284. 

322  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 370. 
323  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 950; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 284-285; 

Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 370. 
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(2) İşlemler Arasında Sebep-Sonuç İlişkisi Bulunması   

 İşlemlerin arasında maddî veya hukukî yönden bağlılık bulunması durumunda 

aynı dilekçe ile dava edilebilmesinin yanı sıra aralarında sebep-sonuç ilişkisi 

bulunması durumunda da aynı dilekçe ile dava konusu edilebilmektedir324. 

 İki işlem arasında sebep-sonuç ilişkisinin olması, işlemlerden birinin konu 

unsurunun diğerinin sebep unsurunu oluşturması durumunda söz konusu olacaktır. 

Yani işlemlerden birinin yapılması diğer işlemin varlığına bağlı ise iki işlem arasında 

sebep sonuç ilişkisi vardır. Düzenleyici işlem ve bu düzenleyici işleme dayanılarak 

yapılan uygulama işlemi arasında da sebep sonuç ilişkisi vardır. 

b. Bir İşleme/Eyleme Karşı Aynı Dilekçe ile Birden Fazla Kişi 

Tarafından Dava Açılması 

 Birden fazla kişi, aynı dilekçe ile aynı idarî işleme veya eyleme karşı dava 

açabilirler. Bu imkânı, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci 

fıkra hükmü tanımaktadır. Kanuna göre bu şekilde birlikte dava açılabilmesi için 

davacıların hak ve menfaatlerinde iştirak olması ve davaya yol açan maddî olay ve 

hukukî sebeplerin aynı olması gerekmektedir. 

 Aynı işlem ya da eylemden zarar görenlerin, birlikte dava açabilmeleri için 

aynı maddî ve hukukî sebebe dayanmalarının yanı sıra bu kişiler arasında hak ve 

menfaat yönünden bir ilişkinin de bulunması gerekmektedir. Zira aynı işlem ya da 

eylemden zarar görenler arasında maddî ve hukukî nedenler açısından bir iştirak söz 

konusu olabilse de, çoğu kez bunlar arasında hak ve menfaat yönünden ilişki 

bulunmayabilir325. Hak ve menfaatte iştirak bulunması, idarî işlem veya eylemin 

birden fazla kişinin ortak haklarını veya menfaatini ihlâl etmiş ya da ediyor olması 

anlamına gelmektedir326. 

                                                
324  Dan.12.D. , E. 2012/4577, K. 2012/5649, T. 03.10.2012, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 

(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 12 Mart 2013.  
325  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 952; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 374; Candan, 

Açıklamalı İdari Yargılama, s. 290. 
326  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 290; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 190. 
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 Aynı dilekçe ile birden fazla kişinin aynı işleme karşı dava açmasının ihtiyarî 

dava arkadaşlığından başka bir şey olmadığı belirtilmektedir327. Birlikte dava açanlar 

birlikte hareket etmek ve ortak adres göstermek zorundadırlar. Bunlar hakkında 

verilecek hükmünde müşterek olacaktır328. Ancak tebligat masraflarının karşılanması 

şartıyla farklı adresler verilebileceği yönünde bir görüşte vardır329. 

4. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar 

 İlk inceleme üzerine eğer dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 3’üncü ve 5’inci maddesine aykırı olduğu tespit edilirse dava dilekçesi 

eksikliklerin 30 gün içinde tamamlanmak üzere reddedilecektir(İYUK m.15/1-d). 30 

gün içinde verilen ikinci dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapılırsa bu kez dava 

reddedilecektir(İYUK m.15/5). 

a. Dava Dilekçesinin İhtiva Etmesi Gereken Hususların 

Yokluğu Dolayısıyla Reddi 

 Dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü maddesinde 

belirtilen hususları ihtiva etmesi gerekir. Yani dilekçenin mahkeme başkanlıklarına 

hitaben yazılması, imzalı olması, taraflara ilişkin bilgilerin yer alması, davanın 

konusunun330, sebeplerinin ve dayanılan delillerin yer alması, uyuşmazlık konusu 

vergiye/cezaya ilişkin bilgilerle mükellef hesap numarasını ve dava dilekçesinin 

eklerini içermesi gerekmektedir. 

 Dava dilekçesinin 3’üncü maddede belirtilen hususlar yönünden eksikliğinin 

tespiti durumunda, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci 

                                                
327  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 290; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 191. 
328  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 952; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 374; 

Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 440. 
329  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 294; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 374; 

Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 191. 
330  Dan.4.D. , E. 2010/9431, K. 2011/195, T. 19.01.2011: “dilekçenin “davanın konusu” ve “sonuç ve 

talepler” bölümlerinde tekrarlanmadığı görüldüğünden, iptali istenilen işlemlerin ne olduğu 
konusunda tereddüt oluştuğu gibi, 2010/2 sayılı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nin de, “ilgili 
bölümlerinin” iptalinin istenilmesi suretiyle, dava konusunun hiç bir tereddüde yer vermeyecek 
şekilde açık ve kesin olarak tanımlanmadığı anlaşılmıştır.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 21 Mart 2013. 
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fıkrasının d bendi hükmü uyarınca dilekçedeki eksikliklerin tamamlanması veya 

yeniden düzenlenmesi için dilekçe red kararı verilecektir331. Bu eksikliklerin 

giderilmesi yahut dilekçenin yeniden düzenlenerek tekrar mahkemeye sunulması için 

otuz günlük süre verilecektir. Yenilenen veya tamamlanan bu dilekçeler için yeniden 

harç alınmaz. Öngörülen otuz günlük süre içerisinde verilen yeni dilekçelerde aynı 

yanlışlıkların yapılması davanın reddi sonucunu doğurur(İYUK m.15/1-d, m.15/3, 

m.15/5). Verilen sürenin geçirilmesi durumunda dava süre aşımı sebebiyle 

reddedilecektir. 

 Verilen düzeltilmiş ya da yeni dilekçelerde aynı yanlışların yapılması demek 

dilekçe red kararında gösterilen yanlışlığın aynısı olması demektir. Örneğin işlemin 

tebliğ tarihinin gösterilmediği ve bunun ikinci dilekçede düzeltilmesi gerektiği 

durumda yine tebliğ tarihi gösterilmezse bu kez dava reddedilecektir332. İlk dilekçe 

red kararında gösterilmeyen başkaca bir yanlışın ikinci dilekçede tespit edilmesi 

durumunda bu kez yeniden bir dilekçe red kararı ve düzeltme süresi verilmelidir333. 

 Yenilenen dava dilekçesinde, reddedilen ilk dava dilekçesinde dava konusu 

edilmeyen işlemlerin bu dilekçeyle dava konusu edilmesi mümkün değildir. Başka 

bir anlatımla, yenileme dilekçesiyle dava dilekçesi genişletilemez334. 

b. Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Halin Söz Konusu 

Olmaması Dolayısıyla Dava Dilekçesinin Reddi 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 5’inci maddesinde düzenlenen aynı 

dilekçe ile bir kişinin birden fazla işleme karşı dava açması ve birden fazla kişinin 
                                                
331  Dan.4.D. , E. 2011/219, K. 2011/1012, T. 11.03.2011; Dan.1.D. , E. 2011/512, K. 2011/925, T. 

16.06.2011, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 23 Mart 2013. 
332  Dan.9.D. , E. 2007/1372, K. 2008/5196, T. 11.11.2008: “Dilekçe ret kararı üzerine davacı 

tarafından süresi içinde yenilenen dilekçelerin, kararda hükmedildiği gibi, mükellefiyetin 
silinmesi, gelir vergisi ve geçici vergi beyannamesi verilmemesi nedeniyle kesilen cezaların 
kaldırılması istemleri ile katma değer vergisi beyannamesi yönünden kesilen cezaların kaldırılması 
istemini içerecek biçimde ayrı ayrı düzenlendiği sonucuna varıldığından vergi mahkemesince 
yazılı gerekçe ile verilen kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.”; Dan.13.D. , E. 2011/2041, K. 
2011/2963, T. 20.06.2011: “Davacı vekilince, dava dilekçesinin reddine ilişkin Daire kararı 
üzerine reddedilen dilekçenin yeniden verilmesi suretiyle aynı yanlışlıklar yapıldığından, davanın 
esasının incelenmesi olanağı bulunmamaktadır. Davanın reddine karar verilmelidir.”, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 24 Mart 2013. 

333  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 611. 
334  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 358. 
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aynı dilekçe ile tek bir işleme karşı dava açmasının şartlarının gerçekleşmemesi 

durumunda, dilekçe yeniden düzenlenmek üzere reddedilecektir. Verilen otuz günlük 

süre içerisinde dilekçe yeniden düzenlenerek mahkemeye başvurulmalıdır. Sürenin 

geçmesi durumunda dava süre aşımı sebebiyle reddedilecektir. 

 Aralarında maddî ya da hukukî yönden bağlılık olmayan veya sebep-sonuç 

ilişkisi içerisinde bulunmayan işlemlere karşı aynı dilekçe ile dava açılması 

durumunda dilekçenin reddedileceği gibi aralarında hak veya menfaat konusunda 

iştirak bulunmayan ve davaya yol açan maddî veya hukukî sebebi ortak olmayan 

kişilerin aynı dilekçe ile açtıkları davada dava dilekçesi de aynı şekilde 

reddedilecektir335. 

c. Davanın Avukat Olmayan Vekil Tarafından Açılması 

Dolayısıyla Dilekçenin Reddi 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasının d 

bendi hükmü uyarınca, davayı açan şahsın ehliyet yönünden eksikliği olmamasına 

rağmen vekilinin avukat olmaması durumunda dilekçe reddedilerek otuz gün 

içerisinde ya bizzat ya da bir avukat aracılığıyla bu davanın açılması istenecektir. 

Verilen sürenin geçirilmesi durumunda dava süre aşımı sebebiyle reddedilecektir. 

 Ayrıca Avukatlık Kanunu336’nun 35’inci maddesi de bu konuyla ilişkili bir 

hüküm içermektedir. Buna göre mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan 

organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli 

işleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı 

avukatlara aittir(Avukatlık Kanunu m.35).  

                                                
335  Dan.7.D. , E. 2005/2996, K. 2006/575, T. 15.02.2006: “…her biri 2576 sayılı Kanunun 7'nci 

maddesinde tek hâkimle görülmesi gereken on bir ayrı işlemi konu edinen davaya ait olan ve 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasına uygun bulunmayan 
dilekçenin, Mahkemece, aynı Yasanın 15'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (d) bendi uyarınca 
reddedilmesi gerekirken; dosyanın tekemmül ettirilerek, davanın esası hakkında karar 
verilmesinde isabet görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 26 Mart 2013.  

336  1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 07.04.1969 tarihli ve 13168 sayılı RG. 
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d. Dilekçenin Reddi Üzerine 30 Gün İçinde Verilen Yeni 

Dilekçede Aynı Yanlışlıkların Yapılması Sebebiyle Davanın 

Reddi Kararı 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15’inci maddesinin 5’inci fıkrasına göre 

yukarıda açıklanan dilekçe red kararları üzerine dilekçedeki eksik ve yanlışlıkların 

giderilmesi için verilen 30 günlük süre içerisinde yenilenen dilekçede de aynı 

yanlışlıkların yapılması halinde bu kez davanın reddi söz konusu olmaktadır. Bu 

eksikliklerin giderilmesi yahut dilekçenin yeniden düzenlenerek tekrar mahkemeye 

sunulması için otuz günlük süre verilecektir. Dilekçenin reddi üzerine ikinci veya 

daha sonraki dilekçelerde, ilk dilekçedeki ile aynı değil farklı yanlışlık veya 

eksikliklerin bulunması durumunda yine dilekçe red kararı verilecektir337. 

Yenilenen veya tamamlanan bu dilekçeler için yeniden harç alınmaz. 

Öngörülen otuz günlük süre içerisinde verilen yeni dilekçelerde aynı yanlışlıkların 

yapılması davanın reddi sonucunu doğurur(İYUK m.15/1-d, m.15/3, m.15/5). 

Verilen sürenin geçirilmesi durumunda dava süre aşımı sebebiyle reddedilecektir.

 

                                                
337  Dan.11.D. , E. 2011/2554, K. 2012/4889, T. 27.06.2012: “...Ankara 5. İdare Mahkemesinin ... 

sayılı kararıyla; dilekçenin konu kısmında Davacının eşi ...'ün şehit olmasına karşın Sosyal 
Sigortalar Kurumu'na tabi sigortalı olarak emekli edilmesine ilişkin işlemin iptalinin, sonuç ve 
istem kısmında ise dul ve yetim aylığı bağlanmasına karar verilmesinin istenildiği, dolayısıyla 
konu ve talep bölümünde farklı istemlere yer verildiği gibi, idarî işlem tesisi şeklinde talepte 
bulunulduğu, öte yandan davacının aylık bağlanması istemiyle davalı idareye başvuruda bulunup 
bulunmadığı, başvurusuna cevap verilip verilmediği, sayı ve tarih belirtilmek suretiyle hangi 
işlemin iptalinin istenildiğinin anlaşılamadığı gerekçesiyle, 2577 sayılı Kanun'un 3. maddesi 
yönünden dilekçenin reddine karar verildiği, davacının 1.11.2010 tarihinde kayda geçen yenileme 
dilekçesinde, bu kez eşinin Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi sigortalı olarak emekli edilme 
işleminin iptal edilerek şehit olarak emekli edilmesini istediği, bu dilekçenin de Ankara 5. idare 
Mahkemesi'nin 10.11.2010 gün ve E:2010/2275, K:2010/1566 sayılı kararıyla, 2577 sayılı Yasanın 
3. maddesi uyarınca reddedildiği, davacının üçüncü kez yenilediği dilekçesinde ise, tarafına şehit 
dul ve yetimlerine ödenen emekli aylığının bağlanmasını istediği, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 
29.12.2010 gün ve E:2010/2711, K:2010/1936 sayılı kararıyla, yenileme dilekçesinde aynı 
yanlışlıkların tekrarlandığı gerekçesiyle, 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 
davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır...” Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 25 Ekim 2013 
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III. BÖLÜM 

ESASA İLİŞKİN İLK İNCELEME KONULARI, İLK 

İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR VE KANUN 

YOLU DENETİMİ 

A. GENEL ÇERÇEVE 

 İlk inceleme konularından usûle ilişkin olanlar ikinci bölümde incelenmiştir. 

Bu bölümde esasa ilişkin olduğu düşünülen ilk inceleme konuları incelenmektedir. 

Bunun yanı sıra yine ikinci bölümde olduğu gibi ilk inceleme konularının ayrıntısı 

ortaya konmakla birlikte, söz konusu inceleme sonrasında esasa ilişkin konuların 

eksikliği dolayısıyla ne tür kararlar verileceği de incelenmektedir. 

 Bu bölümde irdelenecek olan konular ehliyet, ehliyetle bağlantılı bir konu 

olan husumet ile kesin ve yürütülmesi gereken işlemin varlığı konularıdır. 

Mahkemeye başvuran kişinin/kurumun davayı açmada ehliyeti olup olmadığının 

kontrol edilmesi, usûle ilişkin bir incelemeden öteye gitmektedir. Başvuranın taraf 

ehliyeti ve dava ehliyetinin olup olmadığının yanı sıra başvuruyu yapanın herhangi 

bir menfaatinin ya da hakkının ihlâl edilip edilmediği incelenmektedir. Bu husus 

esasa yönelik bir incelemeyle yapılabilecektir. Bunun yanı sıra husumet, yani; davalı 

yönünden onun davalı olup olamayacağının tespiti de yine usûl incelemesinden daha 

ötede bir husustur. 

 Ehliyet ve husumetin yanı sıra dava konusu edilen işlemin kesin ve 

yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı hususu ancak işlemin içeriğinin ve 

hazırlanış sürecinin kontrol edilmesi ve irdelenmesi ile ortaya çıkabilecektir. 

Dolayısıyla kesin ve yürütülmesi gereken işlemin olup olmadığı hususu da esasa 

ilişkin konulardandır. 
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B. EHLİYET YÖNÜNDEN İNCELEME 

1. Genel Açıklama 

İlk inceleme safhasında görev ve yetki ile idarî merci tecavüzü olup 

olmadığının incelenmesinin ardından üçüncü sırada gelen ehliyet yönünden inceleme 

yapılacaktır1. Ehliyet yönünden inceleme, davacının, davada taraf olma ve dava açma 

yeteneğinin olup olmadığı, dava konusu ile menfaat ilişkisinin bulunup bulunmadığı, 

davacının kanunlara uygun olarak temsil edilip edilmediğinin kontrolünü içerir2. 

Aşağıda bu kavramları irdelemekle birlikte, burada davada taraf olabilmenin taraf 

ehliyetini; dava açma yeteneğinin dava ehliyetini, menfaat ihlâlinin ise sübjektif 

ehliyeti kastettiğini belirtmek gerekir. Ayrıca sübjektif ehliyet konusunda vergi 

davaları için başkaca özelliklerin olduğu da görülecektir. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31’inci maddesi bazı konularda Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapmaktadır. Atıf yaptığı konulardan birisi de bu 

başlık altında incelenecek olan ehliyet hususudur. Ehliyet olgusu bazı ayrımlar 

yapılarak incelenecektir. Burada bir noktayı belirtmekte de fayda vardır. Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ilga edilen 1086 sayılı Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun “Tarafların Ehliyeti” başlıklı 38’inci maddesinde, 
                                                
1  Dan.VDDGK, E. 2008/239, K. 2008/600, T. 11.07.2008: “Temyiz edilen ısrar kararı, 2577 sayılı 

İdari Yargılama Usulü Kanununun 14'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasının (e) bendine dayanılarak, 
15'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendine göre verilmiştir. 2577 sayılı Yasanın, idarî 
davaların açılmasından sonra dava dilekçeleri üzerinde hangi yönlerden sırasıyla ilk inceleme 
yapılacağını düzenleyen 14'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasının (c) bendinde ehliyet, (e) bendinde 
ise süre aşımı yönünden inceleme yapılması öngörülmüştür. İlk incelemenin 3'üncü fıkranın 
bentlerindeki sırayla yapılması Yasada açıkça öngörüldüğünden ve ehliyete, davanın süresinde 
açılıp açılmadığı konusundaki süre aşımından önce yer verildiğinden, davacının dava açma 
ehliyetinin varlığı saptanmadıkça, dava dilekçelerinin süre aşımı yönünden incelenmesine olanak 
yoktur. Vergilendirme davacı adına değil, Menemen İzale-i Şüyu Satış Memurluğu adına 
yapıldığından, öncelikle, Vergi Usul Kanununun kuralına yukarıda değinilen 377'nci 
maddesindeki düzenlemeden dolayı davacı tarafından dava konusu yapılması mümkün değildir. 
Davaya konu yapılmak istenen vergilendirmeye ilişkin ihbarnamenin davacıya duyurulması, 
kendisini bu davanın açılmasına yetkili kılmayacağı gibi ihbarnamenin tebliğ edildiği sırada salt 
bu görevi yerine getiren kamu görevlisi olması da ihbarnameye konu oluşturan vergi ve cezadan 
davacının şahsen sorumlu tutulmasını gerektirmeyecektir. Vergi mahkemesi ısrar kararı; izale-i 
şüyu satış memurluğu adına yapılan ve hakkında hiçbir hukuksal sonuç doğurmayan 
vergilendirmeye karşı davacı tarafından açılan davaya ait dilekçenin, 2577 sayılı Yasanın 14'üncü 
maddesinin 3'üncü fıkrasında öngörülen sıra gözetilmeksizin süre aşımı yönünden incelenerek 
verilmesi nedeniyle hukuka uygun görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 12 Aralık 2012.   

2   Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 1010; Alan, a.g.e. , s. 69.  
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“Davada ehliyet Kanunu Medenî ile tayin olunmuştur.” demekle, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’ndaki taraf ve dava ehliyeti ayrımını yapmadığından, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu ile mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu arasında 

kavram bakımından bir uyum olduğu görülmektedir.  

 İdarî yargıda ehliyet konusu yargılamanın her aşamasında incelenecektir. Bu 

durum re’sen araştırma ilkesinin gereğidir. Bununla birlikte idarî yargıda yine 

davanın her aşamasında hem Medenî Kanun hükümleri açısından ehliyet hem de 

İdare Hukuku ve Vergi Hukuku açısından ehliyet hususu gözetilecektir3. 

Burada öncelikle ehliyet kavramına genel olarak değinmek gerekecektir. 

Gerçek/tüzel kişiler için her şeyden önce hak ve borçlara ehil olmayı ifade eden hak 

ehliyeti gündeme gelecektir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun4 8’inci ve 48’inci 

maddelerinde sırasıyla gerçek ve tüzel kişiler için hak ve borçlara ehil olabilmeyi 

sağlayan hak ehliyeti hususu düzenlenmektedir. 

Hak ehliyeti haklara ve borçlara sahip olma iktidarını gösterir. Kişilere, 

hukuk düzeni tarafından tanınan hak ve borçlara sahip olabilme iktidarı sağlar. Hak 

ehliyetinin içeriğine yargılama hukuku anlamında taraf ehliyeti de girer. Taraf 

ehliyeti, kişinin hukukî koruma isteyebilme ehliyetidir. Diğer bir ifadeyle, kişinin 

özel hukuk tarafından kendisine sağlanan hakların korunmasını sağlamak üzere 

mahkemelerde davacı sıfatıyla dava açabilme ve kendisine karşı davalı sıfatıyla dava 

açılabilme iktidarıdır5.     

Bunun yanı sıra Türk Medenî Kanunu’nun 10’uncu maddesinde, gerçek 

kişiler için ayırt etme gücüne sahip kısıtlı olmayan her erginin fiil ehliyetine sahip 

olduğu düzenlenirken, 49’uncu maddede de tüzel kişilerin kanuna ve kuruluş 

belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla birlikte fiil ehliyetini kazanacağı 

belirtilmektedir. 

                                                
3  Coşkun, Karyağdı, a.g.e. , s. 189.  
4  4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, 08.12.2001 tarihli, 24607 sayılı RG.   
5  M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay - Özdemir, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel 

Kişiler), 12. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2012, s. 40-41; Jale G. Akipek, Turgut Akıntürk, Derya 
Ateş Karaman, Türk Medeni Hukuku - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku, İstanbul, Beta 
Yayıncılık, 2011, 269-270; Serap Helvacı, Gerçek Kişiler, 2. Bası, İstanbul, Arıkan Basım Yayın, 
2007, s. 19; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 239; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 719.    
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Kamu tüzel kişilerinin de, davada taraf olma ehliyetleri vardır. Anayasa’da 

belirtildiği üzere, kamu tüzel kişileri, ya kanunla ya da kanunun verdiği açık yetkiye 

dayanarak kurulur. Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilikleri ile ilgili hükümlere kendi 

kuruluş kanunlarında ya da idarî bir metinle kurulmuş olanlarda kuruluşlarını 

düzenleyen kanunda rastlanır. Bir kanun ile ya da bir yetkiye dayanılarak idarî bir 

karar ile kurulan kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, yine aynı yollar ile olur. 

Kamu tüzel kişilerinin, özel hukuk tüzel kişileri gibi, kendi kendilerini feshetme 

yetkileri yoktur. Kamu tüzel kişileri kaldırılıncaya kadar davada taraf olma 

ehliyetleri devam eder6.  

Tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarının taraf ehliyeti/taraf olma yeteneği 

geçmişten bu yana tartışılan bir konudur. Bazı kamu kuruluşlarının tüzel kişiliği 

olmamasına rağmen birtakım yetki ve yükümlere sahip olabilirler. Bu kurumlar icraî 

kararlar alırlar ve bunları uygularlar. Uygulamada bu gibi kurumların taraf ehliyeti 

olup olmadığı konusunda duraksamalar yaşanabilmektedir. İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Medenî Kanun’a yaptığı atıf gereği 

davada taraf olabilmek için hak ehliyetine sahip olmak gerekeceğinden tüzel kişiliği 

olmayan kamu kuruluşlarının davada taraf olma yeteneğinin olmadığı sonucu 

çıkmaktadır. Bu gibi kuruluşlar ancak bağlı oldukları kamu tüzel kişilikleri eliyle 

davacı ya da davalı olabilirler7. 

 Ülkemizde bu konuya ilişkin olarak Danıştay uygulamasını ise tam yargı ve 

iptal davaları ayrımı yapılarak incelemek gerekecektir. Tam yargı davalarında, 

davada taraf olma ehliyetinin hem davacı hem davalı için tam olarak aranmalıdır. 

Fransız Danıştay’ının da görüşü bu yöndedir. Tam yargı davasının bir edim davası 

gibi olduğundan davalı idareye bir borç yüklenebilme ihtimalinden ve bu ilamın 

uygulanma güçlüğünden bahisle şartların eksiksiz olarak arandığı belirtilmektedir. 

İptal davasında ehliyet bakımından ise davalı ve davacı ayrımı yapılarak davalı 

idarenin kişiliği hususuna çok dikkat edilmemektedir. Danıştay uygulaması da bu 

                                                
6  Gözübüyük, Dinçer, a.g.e. , s. 350; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 720.   
7  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, 804; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 364; Karavelioğlu, 

Karavelioğlu, a.g.e. , s. 720. 
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yöndedir8. İptal davalarının niteliği ve konuluş amacı gereği davalı tarafın taraf 

ehliyeti bakımından şartların sıkı şekilde aranmasının söz konusu olmaması gerektiği 

belirtilmektedir9. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 08.03.1979 tarihli 

kararında10 belirli konularda re’sen hareket edebilen; bağımsız görev ve yetki sahibi 

olan idarelerin tüzel kişilikleri olmasa dahi, kendi görev ve yetki alanlarına giren 

işlerde “davacı taraf” olabilecekleri ifade edilmiştir.       

Vergi davalarının hukukî niteliğinin çalışmanın ilk bölümünde incelendiği 

üzere bazı durumlarda iptal davası bazı durumlarda tam yargı davalarının özelliğini 

gösterdiği görülmektedir. Vergi davalarında tüzel kişiliği olmayan bir kamu kurumu 

taraf olursa burada ne gibi bir şart ölçüsü aranacağı tartışmaya açık bir konudur. 

Bununla birlikte 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamında Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli 

İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararname11’nin 6’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasını irdelemek gerekecektir. Bu 

fıkraya göre idareler, kendi iş ve işlemleriyle ilgili olarak açılacak adli ve idarî 

davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde taraf sıfatını haizdir. Bu hükmün 

varlığıyla yukarıda bahsedilen tüzel kişiliği olmayan kamu idarelerinin taraf ehliyeti 

sorununun son bulması gerekmektedir. Vergi yargısı özelinde ise, hükümde “idarî 

davalar” şeklinde idarî yargı düzeninde açılan davaları kastetmekte ve doğal olarak 

vergi davaları bu kapsama girmektedir.  

Fiil ehliyeti ise, kişinin özel hukuktan doğan hakları bizzat kullanmak ve 

kendi fiilleriyle kendi leh veya aleyhine özel hukuk tarafından düzenlenen hak ve 

borçları yaratmak iktidarıdır. Fiil ehliyetinin içeriğine; hukukî işlem ehliyeti, tasarruf 

ehliyeti, haksız fiillerden sorumlu olma ehliyeti ve dava ehliyeti dâhildir12. Bu 

çalışma açısından önemli olanı dava ehliyetidir. Dava ehliyeti (prozessfaehigkeit), bir 

kimsenin bizzat veya atayacağı bir vekil vasıtasıyla mahkemelerde davacı veya 

                                                
8  Dan.12.D. , E. 1966/1589, K. 1967/629, T. 18.04.1967 künyeli kararında Danıştay, tüzel kişiliği 

bulunmayan Çeltik Komisyonuna karşı açılan davayı ehliyet yönünden reddetmemiştir. , 
Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 804 dn. 81.  

9  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 805; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 365; Çağlayan, a.g.e. , 
s. 228.  

10  Dan.İBK., E. 1971/1, K. 1979/1, T. 08.03.1979 Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 721-724.  
11  659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı RG.  
12  Oğuzman, Seliçi, Oktay – Özdemir, a.g.e. , s. 47-50; Akipek, Akıntürk, Karaman, a.g.e. , s. 282-

285; Helvacı, a.g.e. , s. 25.   
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davalı olarak bulunma ve yargılama hukukuna ilişkin hakları kullanabilme; yani usûl 

işlemlerini yapabilme ehliyetidir13. 

Fiil ehliyetinin içerisinde yer alan tasarruf ehliyeti de burada değinilmesi 

gereken bir başka kavramdır. Zira dava takip yetkisi, yani talep sonucu hakkında 

hüküm alabilme yetkisi, kanunî istisnalar dışında maddî hukuktaki tasarruf yetkisine 

göre tayine edilecektir. Tasarruf ehliyeti (verfügungsfaehigkeit) ise, kişinin hakları 

üzerinde kendi fiilleriyle doğrudan doğruya etkiler yapabilme konusunda sahip 

olduğu iktidardır14. 

Çalışmada hak ve fiil ehliyeti kavramlarının irdelenmesinin sebebi, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 31’inci maddesinin ehliyet konusunda Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’na; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun da Türk Medeni 

Kanunu’na atıf yaparak taraf ve dava ehliyetinin varlığını, hak ve fiil ehliyetini 

varlığına bağlamasıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 50 ve 51’inci maddelerine 

göre medenî haklardan yararlanma ehliyetine yani hak ehliyetine sahip olanlar, taraf 

ehliyetine; medenî haklarını kullanma yani fiil ehliyetine sahip olanlarda dava 

ehliyetine sahiptirler.     

2. Objektif Ehliyet - Sübjektif Ehliyet 

a. Objektif Ehliyet 

 Bu ayrıma göre objektif ehliyet ile kastedilen, dava ve taraf ehliyetidir. 

Yukarıda belirtildiği üzere Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 50’inci ve 51’inci 

maddelerine göre taraf ehliyetine sahip olmak için hak ehliyetine, dava ehliyetine 

sahip olmak için ise fiil ehliyetine sahip olmak gerekir. 

 Taraf ehliyeti bir dava şartıdır. Taraflardan birinin bu ehliyete sahip olmaması 

halinde, mahkemece, ihtilafın esasına ilişkin bir karar verilemeyecektir. Taraf 

ehliyetine, hak ehliyeti olan kişilerin sahip olduğu belirtilmişti. Buna göre yeni 

                                                
13  Oğuzman, Seliçi, Oktay – Özdemir, a.g.e. , s. 50; Akipek, Akıntürk, Karaman, a.g.e. , s. 285; 

Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 244; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 727.   
14  Akipek, Akıntürk, Karaman, a.g.e. , s. 285; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 244.   
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doğmuş bebeğin (sağlıklı ve tam doğmak kaydıyla), temyiz kudreti olmayan bir 

kişinin veya tüzel kişilikleri bulunan toplulukların taraf ehliyeti vardır. Tüzel kişiliği 

olmayan toplulukların ya da ortaklıkların taraf ehliyeti yoktur.15 Buna en tipik örnek 

adi ortaklıklardır16. 

 Taraf ehliyetinin yargılamanın her safhasında mevcut olması yani davanın 

açılmasından hükmün verilmesine kadar geçen safhada taraf ehliyeti var olmalıdır. 

Onun eksikliği, eksikliğinden itibaren davanın ilerlemesine ve usûlî işlem 

yapılabilmesi önünde bir engeldir. Hükmün verilmesinden sonra taraf ehliyetinin 

varlığı ortadan kaldığı varsayımında, bir dava şartı olduğundan, kanun yolu 

aşamasında bu dava şartı eksikliği dikkate alınacak ve bu eksiklik çerçevesinde 

hüküm verilecektir17.    

 Dava ehliyeti, medenî hakları kullanma ehliyetine göre belirlenir. Dava 

ehliyeti de taraflara ilişkin dava şartlarından biridir. Dava ehliyetine sahip olan 

davayı yürütebilir, usûl işlemleri yapabilir. Her kim fiil ehliyetine sahipse dava 

ehliyetine de sahiptir. Gerçek kişilerden fiil ehliyetine sahip olanlar kendileri 

doğrudan davada yer alıp usûl işlemi yapabilecekleri gibi bunu bir vekil vasıtasıyla 

da yapabilirler. Aynı şekilde tüzel kişilerde fiil ehliyetine sahip olduklarından dava 

ehliyetine de sahiptirler. Bu ehliyetlerini organları vasıtasıyla kullanabilirler18. 

 Tüzel kişiliği olmayan adi ortaklıkların vergi mahkemesinde dava açması 

durumunda bütün ortaklar mecburî dava arkadaşı olmakta ve birlikte hareket etmek 

durumunda kalmaktadırlar. Örnek bir olayda adi ortaklığa kesilen özel usûlsüzlük 

                                                
15  Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 239; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 803; Tan, a.g.e. , 

s. 980; Serdar Kale, Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 
2010, s. 43.   

16  Dan.7.D. , E. 2000/8454, K. 2003/4807, T. 19.11.2003: “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 15'inci maddesinin 1'inci fıkrasının ( b ) bendinde, ehliyetsiz kişi tarafından açılan 
davaların reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır. Tüzel kişiliği olmayan, medenî haklardan 
yararlanma ve hakları kullanma ehliyeti bulunmayan davacı ortaklığın, yargı mercilerinde temyiz 
dâhil yargılamanın hiçbir aşamasında taraf olmasına olanak bulunmadığından, adi ortaklık adına 
açılan davanın ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 14 Aralık 2012. 

17  Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 239 - 240; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 803; Kale, 
a.g.e. , s. 43; Evrim Erişir, Medeni Usûl Hukukunda Taraf Ehliyeti, Güncel Hukuk Yayınları, 
İzmir, 2007, s. 245; Tan, a.g.e. , s. 980. 

18  Oğuzman, Seliçi, Oktay – Özdemir, a.g.e. , s. 263; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 244; 
Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 727; Tan, a.g.e. , s. 983. 
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cezasına karşı açılan davayı ortakların birisinin vekâlet verdiği avukat açmıştır.  

Kayseri Vergi Mahkemesi bunu ehliyet yönünden reddetmesi gerekirken davanın 

esasına girmiştir. İlk derece mahkemesinin verdiği karar üzerine Kayseri Bölge İdare 

Mahkemesi itiraz ve karar düzeltme başvurularını da reddetmiştir. Bunun üzerine 

Danıştay Başsavcısı tarafından bu husus kanun yararına temyiz yoluna götürülerek 

Danıştay 3. Dairesi’nce, bütün ortaklarca ya da bütün ortakların vekâlet verdiği bir 

avukat tarafından açılması gereken davanın, tek ortağın vekâlet verdiği avukatça 

açıldığından ehliyet yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle bozulması sağlanmıştır19. 

b. Sübjektif Ehliyet  

Sübjektif ehliyet, davacıda, objektif ehliyetin yanı sıra bulunması gereken 

birtakım şartları ifade eder20. Taraf ve dava ehliyetinin yanı sıra idarî yargılama/vergi 

yargılaması alanında özellik gösteren bazı durumlarda taraf ve dava ehliyetinin yanı 

sıra başka birtakım şartlar da aranmaktadır. Sübjektif ehliyet olarak ifade edilen bu 

şartlar ise, iptal davalarında “menfaat şartı” ile tam yargı davalarında “hak ihlâli” 

şartıdır21. 

(1) Menfaat İhlâli 

İdarî yargılama alanında iptal davası açılırken davacı yönünden “menfaat 

ihlâli” söz konusu olmalıdır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2’nci maddesinde 

belirtildiği üzere iptal davaları “menfaatleri ihlâl edilenler tarafından” 

açılabilmektedir. Burada objektif şartların yanı sıra sübjektif ehliyet olarak bir 

menfaat ihlâli durumu aranmaktadır22. Kanun, iptal davasının, menfaati ihlâl 

edilenler tarafından açılabileceğini öngörmekle, bu kişilerin üzerinde hukukî etkisi 

                                                
19  Dan.3.D. , E. 2012/3285, 2012/3591, T. 08.11.2012, 03.01.2013 tarihli ve 28517 sayılı RG.   
20  Dan.7.D. , E. 2000/8454, K. 2003/4807, T. 19.11.2003: “İdari Yargılama Hukukunda ehliyet, 

kişinin medeni hakları kullanabilme yeteneği yanında, idarî dava açmakta menfaatinin olmasını; 
diğer bir anlatımla, iptali istenilen idarî işlemle, meşrû, güncel ve doğrudan bir menfaatinin ihlâl 
edilmiş bulunmasını da ifade etmektedir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 16 Aralık 2012.   

21  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 167; Çağlayan, a.g.e. , s. 230; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , 
s. 113 ve 774.   

22  Dan.VDDGK, E. 2009/48, K. 2010/26, T. 22.01.2010, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 17 Aralık 2012.     
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bulunmayan, yani onların menfaatini ihlâl etmeyen idarî işlemler hakkında iptal 

davası açılmamasını, böylece rastgele yapılacak başvurularla, idarenin dava tehdidi 

altında bulunmamasını ve idarî yargı yerlerinin işgal edilmesini önlemek istemiştir23.   

Menfaat ihlâlinin yerine doğrudan hak ihlâlinin aranmaması, idarenin hukuka 

uygun davranmasını sağlamak maksadıyla yargı yoluyla denetlenmesini tüm 

bireylere yayarak iptal davasının alanını genişletmek amacıyladır. Menfaat ihlâlinin 

aranması, hak ihlâlinin aranmasına nazaran iptal davası açabilecek kişi sayısını 

artıracaktır. Bu durum idarenin sürekli iptal davaları ile muhatap olmasından ötürü 

idarenin işleyişini etkileyebilir. Ülkemiz uygulamasında menfaat ilişkisinin 

tespitinde ne çok dar ne de çok geniş yorumlayan bir uygulama vardır. Danıştay’ın 

dar veya geniş yorumlama konusundaki tutumu ise iptal davasının uygulama alanını 

etkileyecektir24. 

Danıştay kararlarında, menfaatin ihlalinin varlığı hususu her olayın kendi 

koşulları içerisinde değerlendirilerek belirlenir. Menfaat ihlâlinin her olay için 

geçerli bir tanımı vermek mümkün değildir. Hangi tür menfaat ihlâlinin sübjektif 

ehliyet koşulunu yerine getirdiği, kesin ve belli ölçülerle belirlenmiş olmadığından, 

bu hususun tayin ve takdiri yargı mercilerine bırakılmıştır25. Menfaat ihlâli kimi 

kararlarda “ciddî ve makûl alaka”; kimi kararlarda “hukukî yarar”; kimi kararlarda 

ise “ciddî ve makûl menfaat ilişkisi” şeklinde ifade edilmektedir. Menfaatin ihlâli, 

kişi ile idarî işlemin yöneldiği hukukî durum arasında kurulu bulunan ya da 

kurulması arzulanan ciddî ve makûl ilişkinin, idarî işlemin konu unsuru dolayısıyla 

bozulması anlamına gelir26.   

                                                
23  Akman Akyürek, “Danıştay Kararlarında İptal Davalarının Menfaat İhlali Koşulunun Kişisellik 

Unsuru”, Danıştay Dergisi, S. 81, Y. 1991, s. 29-45, s. 29.     
24  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 340; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 107; 

Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 113 vd.; Tan, a.g.e. , s. 782. 
25  Akyürek, a.g.e. , s. 30.     
26  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 112; Tan, a.g.e. , s. 783; Karavelioğlu, Karavelioğlu, 

a.g.e. , s. 113-114; Alan, a.g.e. , s. 70; Dan.İDDGK, E. 1989/430, K. 1990/18, T. 02.02.1990: “ 
İptal davalarında sübjektif ehliyet şartı olarak aranan menfaat ihlâlinin, ciddî ve makûl alaka 
anlamında değerlendirilmesinin gerektiği; hak ihlâli şeklinde düşünülemeyeceği; maddî ve 
ekonomik nitelikte olması gerekmeyeceği hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 
112, dn. 112. 
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Davacının davayı açmadaki menfaati öncelikle meşrû27 olmalıdır. Menfaatin 

hukuksal bir durumdan kaynaklanması ya da böyle bir duruma dayanması, meşrû 

olabilmesi için şarttır. Hukuka aykırı bir durumun korunması amacıyla bir iptal 

davasının açılmasında meşrû bir menfaat yoktur28. 

Meşrûluğun yanı sıra menfaatin kişisel29 de olması gerekmektedir. Bir kimse 

kendi menfaatini etkilemeyen işlemlere karşı iptal davası açamaz. Danıştay 

kararlarında bu husus “doğrudan doğruya menfaati haleldar olan” kişilerin dava 

açabileceği şeklinde belirtilmektedir30. Ancak bununla birlikte günümüzde kişisel 

menfaat kavramının genişlemesi ile birlikte “iktisadî rekabet” nedeniyle menfaati 

zedelenenlerin üçüncü kişiler hakkındaki işlemlerin iptalini isteyebilecekleri kabul 

edilmektedir31.   

İptal davası için aranan menfaat ihlâlinin kişiselliğini belirlenirken, vergi 

yükümlüsü olma durumunun kimi zaman bir ölçüt olarak kullanıldığı 

belirtilmektedir. Ayrıca bu konuda Fransız Danıştay’ının, Danıştay’a nazaran daha 

hoşgörülü davrandığı ifade edilmektedir32. İptal davasının davacısı hakkında dolaylı 

                                                
27  Dan.6.D. , E. 2003/1464, K. 2004/6125, T. 30.11.2004: “ Kiracı olan davacının, eski eseri 

korumaktan çok, aleyhine açılmış olan tahliye davası sonucu tahliyesini önlemek ve 1981 yılından 
beri süregeldiği belirtilen kiracılık ilişkisini devam ettirmek amacıyla bu davayı açtığı kanaatine 
varıldığından; asıl malik tarafından hazırlatılan ve koruma kurulunca düzeltilerek uygun bulunan 
restorasyon projesinin iptalini istemekte davacının meşrû menfaatinin bulunmadığı gerekçesiyle 
davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 
116, dn. 174.    

28  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 349; Alan, a.g.e. , s. 70-72; Tan, a.g.e. , s. 786; Candan, 
Açıklamalı İdari Yargılama, s. 116; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 114; Çağlayan, a.g.e. , 
s. 231; Selami Demirkol, “İdari Yargılama Usulü’nde Ehliyet Olgusu”, İdare Hukuku ve İlimleri 
Dergisi, C. 15, S. 1, s. 11-32, s. 24.  

29  Dan.7.D. , E. 2000/243, K. 2001/1034, T. 02.04.2001: “İptali istenen Genel Tebliğ hükmünün, 
davacının durumunu kapsamadığı anlaşıldığından; dava açmakta menfaati olmadığı hakkında.”; 
Dan.4.D. , E. 2003/261, K. 2003/2331, T. 09.10.2003: “ Ortağı olduğu şirketin vergi borçlarından 
dolayı şirket adına düzenlenip davacıya tebliğ olunan ödeme emrine karşı davacının kendi adına 
idarî dava açmakta menfaati bulunmadığı; dava dilekçesini imzalayan avukatın da, şirketin değil, 
davacının kişisel vekili olduğu; bu nedenle, davanın incelenmeksizin reddi gerekeceği hakkında.”, 
Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 118, dn. 177.   

30  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 351; Tan, a.g.e. , s. 786; Candan, Açıklamalı İdari 
Yargılama, s. 116-117; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 114; Çağlayan, a.g.e. , s. 231; 
Demirkol, a.g.e. , s. 24.  

31  Cemil Kaya, “İptal Davalarında (Kişisel) Menfaat İhlalinin Genişlemesi: İktisadi Rekabet”, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXVI, S. 2, 2008, s. 273-284, s. 282.  

32  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 360; Tan, a.g.e. , s. 790; Dan.9.D. , E. 2009/8568, K. 
2010/86, T.20.01.2010: “Bu Danıştay kararında; yap-işlet-devret sözleşmesi ilişkisi içinde 
bulunduğu vakıf adına yapı inşaat ruhsatı almak amacıyla harç ödeyen davacı şirket, vakfın 
harçtan muafiyetini öne sürerek tahakkukun terkini ve ödenen harçların iadesi istemiyle dava 
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olarak yapılan idarî işlemlere karşı açılan iptal davalarında kişisellik unsurunun 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti tartışılması gereken bir konudur. Danıştay, 

vatandaşlara her idarî işlem aleyhine salt vatandaş olma sebebiyle iptal davası 

açabilme hakkı tanımamaktadır. Danıştay kararlarına göre, yapılan idarî işlem dolaylı 

olarak davacı hakkında olsa bile eğer davacının menfaatini ihlâl ediyorsa davacının 

dava hakkı doğacaktır33. Bununla birlikte idarî işlemden etkilendiğinden bahisle iptal 

davası açabilmek için mutlaka dava konusu işlemle davacının bir ilgisinin olması 

şarttır34. Danıştay kararlarına göre salt vatandaş olma ve vergi mükellefi olma iptal 

davacısı olmak için yeterli değildir35.            

Ayrıca menfaatin aktüel, güncel36 bir menfaat olması gerekir. Burada 

kastedilen işlemin iptalinin istendiği anda, dava konusu işlemin iptali isteyen kişinin 

menfaatini ihlâl ediyor ve ihlâl etmeye devam ediyor olmasıdır. Menfaat ihlâl ihlâli 

davanın açıldığı anda mevcut olmalı ve davaya konu edilen idarî işlemin ihlâl ettiği 

menfaatle olan ciddî ve makûl ilişki davanın sonuna kadar devam etmelidir37. 

Bununla birlikte Danıştay’ın, davacının iptal davasına konu ettiği idarî işlemle olan 

ilişkisinin davanın sonuna kadar devam etmesine gerek olmadığı yönünde de bir 

görüşü mevcuttur. Danıştay bunun gerekçesi olarak dava görülmeden önce ya da 

görülürken alınacak bir idarî kararla davacının iptalini istediği işlemle ilişkisini 

kesme gibi bir ihtimalin söz konusu olabileceğini ve bunun iptal davasının amacıyla 

                                                                                                                                     
açmıştır. Davası menfaatin ihlâli söz konusu olmadığından ehliyet eksikliği sebebiyle 
reddedilmiştir. Mükellefin vakıf olduğundan bahisle davacı şirketin menfaatini ihlâl etmediğinden 
ehliyet yönünden reddedildiği anlaşılmaktadır. Ancak Danıştay kararı şirketin ödediği harç 
yönüyle malvarlığında azalma meydana geldiğini ve menfaatinin ihlâl edildiğini belirterek davanın 
esasının incelenmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştur.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 18 Aralık 2012.  

33  Akyürek, a.g.e. , s. 44.     
34  “Dava konusu edilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Esaslarına Dair Yönetmeliğin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kuruluş amaçlarıyla 
bir ilişkisi bulunmadığı gibi, olayda davacı Birliğin menfaatinin ihlali de söz konusu değildir. Bu 
itibarla, dava konusu Yönetmeliğin iptalini istemede davacı birliğin dava açma ehliyeti 
bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1-b 
maddesi uyarınca davanın ehliyet yönünden reddine…” Dan. 5.D. , E. 2010/2930, K. 2012/3814, 
T. 30.05.2012, Danıştay Dergisi, Y. 2012, S. 131, s. 393-397.     

35  Akyürek, a.g.e. , s. 45.     
36  Dan.7.D. , E. 2001/5012, K. 2003/3335, T. 28.07.2003: “ Henüz davacı hakkında uygulanmayan 

Genel Tebliğin ileride uygulanacağından bahisle, olası, muhtemel menfaat ihlâline dayanılarak, 
iptal davası açılamayacağı hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 121, dn. 185. 

37  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 120-121; Tan, a.g.e. , s. 800; Karavelioğlu, 
Karavelioğlu, a.g.e. , s. 114-115; Çağlayan, a.g.e. , s. 231; Demirkol, a.g.e ., s. 24.  
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bağdaşmayacağını belirtmektedir. Böyle bir durumda hukuka aykırılığı iddia edilen 

bir işlem yargı dışı bırakılmış olmaktadır38. 

(2) Hak İhlâli   

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b 

bendine göre, idarî eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel, ihlâl 

olanlar idareye karşı tam yargı davası açabilirler. Davacının idarî işlem ve 

eylemlerden zarar görmesi, sözleşmeye aykırılık nedeniyle zarar görmesi gibi 

durumlar birer hak ihlâlidir39. 

 Tam yargı davalarındaki ehliyetin, hukuk davalarındaki ehliyet ile benzeştiği 

belirtilmektedir. İdarî yargıda tam yargı davası açabilmek için ortada bir idarî eylem, 

bir işlem veya bir sözleşmenin olması gerekmektedir. Nitekim eylemler tam yargı 

davasının konusunu direkt oluştururken, düzenleyici idarî işlemler ile bireysel idarî 

işlemlerin tam yargı davasına konu edilebilmesi için işlemlerin uygulama aşamasına 

konulması ve bir eyleme dönüşmesi, sübjektif mahiyette olması gereklidir. Yine 

işlem veya eylemin, bir hakkı ihlâl etmesi şarttır40.  

 İdarenin sorumluluğunun gündeme geleceği bu durumda idareye karşı tam 

yargı davası açılabilmesi için birtakım şartların gerçekleşmesi gerekecektir. 

Öncelikle idarenin bir zarar doğurucu faaliyetinin olması gerekmektedir41. İkinci 

olarak idare edilenler bakımından zararın doğmuş olması gerekmektedir. Zararın türü 

bakımından maddî zararın tazmin edilebileceği hususunda duraksama yaşanmazken 

idarî yargılama hukukunda manevi zarar tazmininde mümkün olduğu 

                                                
38  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 122; Dan.5.D. , E. 2005/1005, K. 2006/455, T. 

13.02.2006, Danıştay Dergisi, S. 112, 2006, s. 179. .  
39  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 660; Gözübüyük, Dinçer, a.g.e. , s. 91; Tan, a.g.e. , s. 942; 

Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 774; Çağlayan, a.g.e. , s. 231.  
40  Demirkol, a.g.e. , s. 24-25; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 775. 
41  Dan.10.D. , E. 1994/557, K. 1995/3190, T. 15.06.1995: “ Yargılama faaliyetinden doğduğu ileri 

sürülen zararın tazmini isteğinin idarî davaya konu edilemeyeceği hakkında.”, Candan, 
Açıklamalı İdari Yargılama, s. 173, dn. 280. 
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görülmektedir.42 İdarenin sorumluluğu bakımından üçüncü şart ise idarenin eylem ve 

işlemi ile zarar arasında illiyet bağının43 bulunmasıdır44.      

3. Vergi Davaları Bakımından Sübjektif Ehliyet 

 Vergi davaları bakımından aranacak ehliyet şartının içeriği biraz daha 

özelliklidir. İdarî yargılama düzeni içinde açılacak her davada objektif ehliyet olarak 

taraf ve dava ehliyeti aranacaktır. Bunun yanı sıra açılan davanın niteliğine göre 

sübjektif ehliyetin aranacağı da yukarıda belirtildi. Eğer iptal davası niteliğinde ise 

menfaat şartı, tam yargı davası niteliğinde ise hak ihlâli şartı aranacaktır. Vergi 

davası somut olaya göre kimi zaman iptal davası kimi zaman tam yargı davası 

özelliğinde olabilmektedir.  

Örneğin, bir tarh işleminin iptali için açılan dava şüphe götürmeksizin iptal 

davası niteliğinde iken 6183 sayılı Kanuna göre haciz yetkisini kullanan vergi 

idaresinin haciz konusu mallara gerekli özen ve dikkati göstermediğinden dolayı 

zarar verirse yani idarenin eyleminden ötürü zarar meydana gelirse bunun tam yargı 

davasına konu olabileceği45 yukarıda belirtilmişti. 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31’inci maddesi, ehliyet konusu ile ilgili 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapmakta ve aynı maddenin ikinci fıkrasında 

İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapılan 

kısımlar saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul 

Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Bu atıf uyarınca 

Vergi Usul Kanunu’nun 377’inci maddesi önem arz etmektedir. 

                                                
42  Dan.5.D. , E. 1991/3619, K. 1991/2346, T. 05.12.1991: “ İdari yargıda manevi tazminatın 

dayanağını yargı içtihadının oluşturduğu hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 
174, dn. 288.  

43  Dan.8.D. , E. 1989/353, K. 1990/909, T. 17.09.1990: “ İçme suyu borusunun patlaması sonucu 
taşan suyun etrafa vermiş olduğu zararın tazmininin gerektiği hakkında.”; Dan.10.D. , E. 
1994/4934, K. 1995/5487, T. 02.02.1995: “ Çalınarak hırsızlıkta kullanılan otonun güvenlik 
güçleriyle çıkan çatışmada hasar görmesi dolayısıyla sahibinin uğradığı zarar ile çalınma eylemi 
arasında illiyet bağının bulunmadığı hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 176-
177, dn. 294-295.  

44  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 700-705; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 316; Candan, 
Açıklamalı İdari Yargılama, s. 172-176; Tan, a.g.e. , s. 942-943; Karavelioğlu, Karavelioğlu, 
a.g.e. , s. 774-775. 

45  Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 244. 
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 Vergi davaları için yukarıda bahsedilen objektif ehliyet şartlarının yanı sıra 

bazı sübjektif ehliyetler de aranacaktır. Bir işlemin iptalinin istendiği vergi 

davalarında sübjektif şart olarak menfaat şartı46, tam yargı davası özelliği gösteren 

bir vergi davası ise hak ihlâli şartının gerçekleşmesi gerekecektir. Vergi davaları 

bakımından bunlara ek olarak bir diğer sübjektif ehliyet şartı (şartları) ise Vergi Usul 

Kanunu’nun 377’inci maddesinde düzenlenmektedir. 

a. Mükelleflerin ve Kendilerine Para Cezası Kesilenlerin Dava 

Açabilmesi  

 Vergi Usul Kanunu’nun 377’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, 

mükellefler ve kendilerine para cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen 

cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. Bu düzenleme tarhiyat ve ceza 

kesme işlemlerine karşı, esasen dava açma ehliyeti bulunanlardan kimlerin idarî dava 

açabileceğini göstermektedir. Burada objektif ehliyetle değil sübjektif ehliyetle ilgili 

bir şart söz konusudur. Tarhiyat ve ceza kesme işlemlerine dava açmakta menfaati 

bulunan kişiler düzenleme de belirtilen kişilerdir47. 

 Burada vergi hukukuna özgü bir kavram olan vergi sorumlularının durumu da 

belirtmek gerekir. Vergi Usul Kanunu’nun 377’inci maddesinde “mükellefin” dava 

açabileceğinden bahsedilmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31’inci 

maddesi gereği ilgili konularda Vergi Usul Kanunu hükümleri de uygulanacağına 

göre Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesini de dikkate almak gerekecektir. 8’inci 

maddeye göre “Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen ‘mükellef’ tâbiri vergi 

                                                
46  Dan.VDDGK, E. 1998/19, K. 1999/139, T. 26.03.1999; “ Kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşu olan ve tüzel kişiliğe sahip bulunan Türkiye Barolar Birliği; mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, meslek mensuplarının 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak gibi görevler üstlenmiştir. Avukatlık Kanununun 109 uncu ve 
devamı maddelerinde de bu görevleri belirtilmiştir. Dava konusu Vergi Beyannamelerinin Serbest 
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında (1) seri sayılı Genel 
Tebliğ, serbest meslek mensubu avukatların menfaatlerini doğrudan ilgilendiren, ayrıntılı ve yeni 
kurallar koyarak onlara birtakım yükümlülükler getiren bir düzenleyici işlem olduğundan Türkiye 
Barolar Birliğinin böyle bir konuda dava açma ehliyetinin bulunduğuna kuşku duyulmamak 
gerekir.”, Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 793, dn. 23. 

47  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 124; Kırbaş, a.g.e. , s. 209; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 
241; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 245; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku,  s. 160; Mutluer, 
Vergi Hukuku, s. 281; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 157; Oktar, Vergi Hukuku, s. 410; Öner, a.g.e. , s. 
221. 
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sorumlularına da şamildir.” Bu durumda vergi sorumlularının da mükelleflerin 

açabileceği davaları açmakta sübjektif ehliyeti, yani menfaati vardır. Danıştay’ın da 

bu yönde kararları mevcuttur48. 

b. Vergi Dairelerinin Komisyon Kararlarına Karşı Dava 

Açması      

 Vergi Usul Kanunu’nun 377’inci maddesinin 2’inci fıkrasında, vergi 

dairesinin tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı 

vergi mahkemesinde dava açabileceğini belirtmektedir. Vergi daireleri (vergi 

daireleri başkanlıkları veya bu başkanlıkların bulunmadığı yerdeki vergi dairesi 

müdürlükleri) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’a49 göre, vergi ve cezalara ilişkin davalarda, Hazineyi temsile, esasen 

yetkilidirler. Bu bakımdan, 377’inci maddenin 2’inci fıkrasındaki düzenlemenin usûl 

işlemlerini yapabilme ehliyeti de denilen dava ehliyetini değil, menfaat ilişkisi olan 

sübjektif ehliyeti kastettiği belirtilmektedir50.  

 Vergi daireleri zikredilen komisyon kararlarına karşı yargı yoluna 

gidebilmektedir. Danıştay uygulamasına göre mükelleflerin komisyon kararlarını 

dava konusu edebilmeleri için ise söz konusu komisyon kararlarına dayanarak 

kendilerine yönelik vergilendirme işlemi yapılması ve bu işlem mükelleflere tebliğ 

                                                
48  Dan.VDDGK, E. 2011, K. 390, T. 12.10.2011: “Vergi Usul Kanununun 377. maddesinde dava 

açma yetkisinin sadece mükelleflere ve kendisine ceza kesilenlere tanınmadığı, aynı Kanunun 
8'inci maddesinde, bu Kanunun diğer maddelerinde geçen mükellef tâbirinin, vergi sorumluları 
için de geçerli olduğunun kurala bağlanmasından anlaşılmaktadır. Bu nedenle vergi sorumlularının 
da mükellefler gibi tarh edilen vergilere ve cezalara karşı verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, 
tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan 
tarafından verginin kesilmiş olması ve ihtirazî kayıtla beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk 
etmiş olmak koşuluyla verginin beyanname üzerinden tahakkuk etmesi halinde dava açmaları 
olanaklıdır. Vergi Usul Kanununun yukarıda değinilen hükümlerine göre davacının, tevkif ederek 
ihtirazî kayıtla beyan ettiği vergiye karşı dava açma yetkisi bulunduğundan, davayı, vergi 
sorumlusu olan davacının dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle ve 2577 sayılı Kanunun 
15/1 -b maddesi uyarınca reddeden vergi mahkemesi ısrar kararı hukuka uygun görülmemiştir.”, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 19 Aralık 2012.  

49  5345 sayılı Kanun, 16.05.2005 tarihli ve 25817 sayılı RG.  
50  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 125; Kırbaş, a.g.e. , s. 208-209; Kaneti, Vergi Hukuku, 

s. 241; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 245; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku,  s. 160; 
Mutluer, Vergi Hukuku, s. 282; Oktar, Vergi Hukuku, s. 410; Öner, a.g.e. , s. 222. 
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edilmesi gerekmektedir. Takdir komisyonu kararlarının bir ön işlem/hazırlık işlemi 

sayıldığı görülmektedir51. 

c. Vergi Dairelerinin Belli Tutarların Üzerindeki Vergi 

Mahkemesi Kararları Aleyhine Kanun Yoluna Başvurmak 

İçin İzin Alması Şartı 

 Vergi Usul Kanunu’nun 377’inci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki 

düzenlemeye göre; vergi dairesi başkanlıkları ve vergi daireleri, Maliye Bakanlığı 

Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen tutarları52 aşan davalarda Gelir İdaresi 

Başkanlığının(il özel idareleri ile belediyeler, valilerin) muvafakatını almadan vergi 

mahkemesi kararları aleyhine dava açamaz. 

 Bu düzenlemeye göre vergi idareleri, il özel idareleri ve belediyelerce vergi 

mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz yoluna gidebilmek için vergi idareleri 

bakımından Gelir İdaresi Başkanlığının; il özel idareleri ve belediyeler bakımından 

valiliklerden muvafakatname almak gerekmektedir. İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 48’inci maddesinin 2’inci fıkrasına göre temyiz dilekçesinin, aynı 

Kanun’un 3’üncü maddesine uygun olması gerekmektedir. Buna göre 

muvafakatnamenin sonradan alınması düşüncesiyle temyiz dilekçesine eklenmemesi 

durumunda, bunun tamamlanması için süre verilecek ve tamamlanamaması halinde 

ise temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına karar verilecektir53.  

                                                
51  Dan.3.D. , E. 1986/246, K. 1986/1388, T. 22.05.1986: “ Takdir komisyonu kararları ön işlem 

niteliğinde bulunduklarından, tarh işleminin iptali istemiyle açılan davada, bu işlemin yerine takdir 
komisyonunun kararının iptaline karar verilmesinin hukuka uygun bulunmadığı hakkında.”, 
Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 125-126 ve dn. 191.   

52  Bu tutarlar için bkz. 399 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 08.07.2010 tarihli ve 27635 
sayılı RG.   

53  Dan.7.D. , E. 2005/1877, K. 2005/1966, T. 21.07.2005: “ Muvafakatnamenin verilen 15 günlük 
süre içerisinde gönderilmediği anlaşıldığından, temyiz isteminde bulunulmamış sayılması 
hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 128 ve dn. 195; Kırbaş, a.g.e. , s. 209; 
Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 245; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 282; Oktar, Vergi Hukuku, s. 411.    
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d. Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açılması ve 

2011/38 Esas ve 2012/89 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi 

İptal Kararı 

 Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesine göre 1319 sayılı Emlak 

Vergisi Kanunu54’nun 29’uncu ve 31’inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük 

hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin Resmi 

Gazete’de ilan edileceği ve bu bedel tespitine ilişkin işlemlerin ise Türkiye Ticaret, 

Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nce Danıştay’da dava 

konusu edilebileceği düzenlenmektedir. Bu fıkra söz konusu kurumlara sübjektif bir 

ehliyet sağlamıştır. 

 Mükerrer 49’uncu maddenin b fıkrasına göre ise Takdir Komisyonlarının 

arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir 

yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin (EVK m. 33/8’e göre yapılacak 

takdirler dâhil) yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara 

bağlanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki 

ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile 

belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve 

belediyelere imza karşılığında verilir. 

 Bu fıkranın devamında ise bu Takdir Komisyonu kararlarına karşı kendilerine 

karar tebliğ edilen, daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarının 

on beş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilecekleri 

düzenlenmekteydi. 

 Yukarıda görev hususu incelenirken de değinilen, Bursa 2. Vergi 

Mahkemesi’nin önüne gelen emlâk vergisi tahakkuk ettirilmesine dair işlemin 

dayanağı olan Takdir Komisyonu kararının iptaline ilişkin davada, Vergi Usul 

Kanunu Mükerrer 49’uncu maddenin b fıkrasının 3’üncü bendinde yer alan “Takdir 

Komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, 

teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları on beş gün içinde ilgili vergi 

                                                
54  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 11.08.1970 tarihli ve 13576 sayılı RG.   
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mahkemesi nezdinde dava açabilirler.” cümlesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurulması talep edilmiştir. İddiayı ciddî bulan Bursa 2. Vergi Mahkemesi itiraz 

yoluyla uyuşmazlığı Anayasa Mahkemesi’nin önüne götürmüştür55. 

 Bursa 2. Vergi Mahkemesi; Anayasa’nın 125’inci maddesinde yer alan 

idarenin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolunun açık olduğu kuralına ve 

Anayasa’nın 2’inci maddesindeki hukuk devleti ilkesine ve Anayasa’nın 36’ıncı 

maddesinde yer alan herkesin, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile âdil yargılanma 

hakkına sahip olduğu yolundaki hükme aykırı olduğu gerekçeleriyle söz konusu 

cümlenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvurmuştur. 

 İddiayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, iptali istenen hükmü Anayasa’nın 

2’inci ve 36’ıncı maddeleri açısından Anayasa’ya aykırı bulduğundan iptal etmiştir. 

Ek gerekçe ile 125’inci madde bakımından da Anayasa’ya aykırılık olduğu tespit 

edilmiştir. İptal gerekçesinde söz konusu kurum ve teşekküllerin dava açma hakkı 

bulunmasına rağmen verginin mükellefi bulunanların dava açma hakkı bulunmadığı, 

emlâk vergisinin hesaplanmasına esas teşkil eden takdir komisyonu kararları idarî bir 

tasarruf olduğu için buna karşı yargı yolunun kapatılmasının hak arama hürriyeti ve 

hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu belirtilmiştir. 

 Üyelerden Muammer Topal, idarî yargılama hukukunda, mükelleflerin söz 

konusu takdir komisyonu kararlarına doğrudan dava açamasa da, kendilerine bu ön 

işleme dayanaraktan bir bireysel işlem tesis edilmesi neticesinde bu bireysel işleme 

karşı açılacak davada onun dayanağı olan ön işleme (yani burada takdir komisyonu 

işlemi) karşı da iptal isteminde bulunabileceğini belirterek karara katılmamıştır. 

Ayrıca karara katılmayan üye Muammer Topal karşı oy yazısında56 yine dava konusu 

düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesinin 19.03.1987 

                                                
55  Kararın tam metni için bkz. 13.10.2012 tarihli 28440 sayılı RG. 
56  12.11.1987 tarihli ve 19632 sayılı RG.  
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tarihli ve E. 1986/5, K. 1987/7 numaralı kararında57 Anayasa’nın 36’ıncı ve 125’inci 

maddeleri bakımından bir aykırılık görülmediğini vurgulamıştır. 

Takdir komisyonu kararına dayanılarak mükelleflere yönelik vergilendirme 

işleminde yapılması durumunda, zikredilen imkân doğrultusunda hak arama hürriyeti 

kısıtlanmadan ve hukuk devleti ilkesinin zedelenmesine mahal verilmeden 

vergilendirme işlemi ile birlikte ön işleminde iptalini isteyebilecektir58. Gerçekten de 

idarî/vergi yargısında böyle bir imkan söz konusudur.   

Bu hususun sübjektif ehliyet ile de ilgisi olduğu muhakkaktır. Zira takdir 

komisyonu kararına dayanarak, henüz mükellefe yönelik bir vergilendirme işlemi 

olmamasına rağmen bir menfaat veya hak ihlâlinden bahsetmek mümkün değildir59. 

Ayrıca ileride bir hakkın veya menfaatin ihlâl olabileceği ihtimaline dayanarak yargı 

yoluna başvurmak da menfaat yada hak ihlâlinin güncel olma şartı eksikliğinden 

dolayı reddedilmelidir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 72 ve devam eden maddelerinde görüleceği üzere 

Takdir Komisyonlarının oluşumu ve üyelerinin seçimi bakımından tam olarak idarî 

bir kurum olup olmadığı tartışmalıdır. Zira takdir komisyonlarında idareden 

temsilciler olduğu kadar örneğin ticaret ve ziraat odalarından temsilcilerde yer 

almaktadır. Bu bakımdan da takdir komisyonu kararlarının niteliği bakımından bu 

hususu da irdelemek gerekecektir60.Ancak bu konu başka bir çalışmanın konusunu 

oluşturabilecek niteliktedir. Dolayısıyla bu çalışmada bu konuya girilmeyecektir.  

                                                
57  Karşı oy yazısı için bkz. Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2011/38, K. 2012/89, T. 31.05.2012,  

13.10.2012 tarihli 28440 sayılı RG 
58  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 159; Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 312; Karavelioğlu, 

Karavelioğlu, a.g.e. , s. 69. 
59  Dan.7.D. , E. 2001/5012, K. 2003/3335, T. 28.07.2003: “ Henüz davacı hakkında uygulanmayan 

Genel Tebliğin ileride uygulanacağından bahisle, olası, muhtemel menfaat ihlâline dayanılarak, 
iptal davası açılamayacağı hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 121, dn. 185.   

60  Oktar’a göre; “Takdir komisyonlarına mükellef kesiminden kimselerin katılması nedeniyle takdir 
komisyonu kararları (takdir kararları) idarenin bir iç işlemi olarak nitelendirilemez. Komisyonlar 
yargı mercii niteliği de taşımadığından takdir kararları organik bakımdan yargısal işlem de 
değildir. Bu kararlar, işlevsel bakımdan da uyuşmazlık ve kesin hüküm unsurları taşımazlar. Bu 
nedenle, takdir komisyonlarınca yapılan tespitlere mükellefler de doğrudan dava açamazlar. Dava 
ancak takdir komisyonunun tespit ettiği matraha dayanılarak yapılan kesin ve yürütülmesi zorunlu 
idarî işlem olan vergi tarhı işlemine karşı dava açılabilir.”, Oktar, Vergi Hukuku, s. 206. Anayasa 
Mahkemesinin yukarıda bahsedilen iptal kararı sonucunda artık VUK mükerrer m.49 bakımından 
mükelleflerin dava açabilmeleri gündeme gelecektir.     
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Bunlarla birlikte şüphesiz, idarenin faaliyetlerinin iptal ve tam yargı 

davalarıyla yargı denetimine açık olması hukuk devletinin bir gereğidir. Fakat ehliyet 

şartı özellikle sübjektif ehliyet şartı ilgili kişilerin idarenin faaliyetlerini yargı yoluyla 

denetime tâbi tutulmasında bir filtredir. Aksi takdirde ilgili ilgisiz herkes idarenin 

faaliyetlerini yargıya taşır ve yargılama sonucunda işlem iptal edilmese bile 

şartlarının varlığı halinde yürütmenin durdurulması kurumu ile idarenin işleyişini 

akamete uğratabilir.  

e. İdarece Re’sen Düzeltilen Vergi Hatalarında Aleyhine 

Düzeltme Yapılanların Dava Açma Hakkı 

 Vergi Usul Kanunu’nun 121’inci maddesinde idarece tereddüt edilmeyen açık 

ve mutlak vergi hatalarının idarece re’sen düzeltilebileceği belirtilmektedir. Yine 

aynı maddede aleyhine düzeltme yapılan kimselerin yapılan bu düzeltmeye karşı 

vergi mahkemesinde dava açma hakkının mahfuz olduğu belirtilmektedir. Vergi 

sorumluları da re’sen düzeltme aleyhine dava açabilecektir. Bu husus Vergi Usul 

Kanunu’nun 8’inci maddesinden kaynaklanmaktadır61. Görüldüğü üzere Vergi Usul 

Kanunu’nun 121’inci maddesi uyarınca kanundan kaynaklanan bir sübjektif ehliyetin 

varlığı söz konusudur. Bu hüküm uyarınca mükellef ve/ya da sorumluların 

menfaatlerinin etkilenmesi durumunda re’sen düzeltme işlemine karşı dava 

açabileceklerdir.      

f. İhtiyatî Hacze Haklarında İhtiyatî Haciz Tatbik 

Olunanların İtiraz(Dava) Edebilmeleri 

 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da ehliyet bakımından 

düzenlenen konulardan birisi ihtiyatî hacze itirazı düzenleyen 15’inci maddede yer 

                                                
61  Dan. VDDGK, E. 1997/335, K. 1997/454, T. 13.11.1997: “…Israr kararının davacı kurum 

tarafından temyizi üzerine Kurulumuzca verilen 11.4.1997 günlü ve 1997/188 sayılı kararla; 213 
sayılı Yasanın 8 inci maddesinde, Kanunun müteakip maddelerinde geçen mükellef tabirinin, vergi 
sorumlularına da şamil olduğu belirtildiğinden vergi sorumlusu sıfatıyla sehven fazla yatırılan bir 
vergi için davacı kurumun düzeltme başvurusu yapabileceği sonucuna varıldığı…Ekim 1990 ayı 
tahakkukunun Vergi Usul Kanununun 121 inci maddesine göre resen düzeltilmesi ve davacı isteği 
doğrultusunda işlem yapılması gerekirken, Kurum adına ödeme emri düzenlenmesinde ve ödeme 
emrine karşı açılan davanın reddi yolundaki kararda hukuka uygunluk görülmediği…”, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 19 Eylül 2013   
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almaktadır. Bu hükme göre haklarında ihtiyatî haciz tatbik olunanların söz konusu 

ihtiyatî hacze itiraz edebilecekleri yönünde bir hüküm vardır. Bu hükümden 

anlaşıldığı üzere objektif ehliyetin yanı sıra sübjektif ehliyet anlamında itiraz 

edebilecek olanların “haklarında ihtiyatî haciz tatbik olunanlar” olması 

gerekmektedir.  

g. Kendisine Ödeme Emri Tebliğ Edilen Şahsın Ödeme 

Emrine İtiraz Etmesi  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58’inci maddesinde 

yer alan ödeme emrine itiraz başlıklı maddeye göre ödeme emrine itiraz edebilecek 

olan şahsın, kendisine ödeme emri tebliğ edilen şahıs olması gerekmektedir. Buna 

göre ödeme emirlerine karşı kendisine ödeme emri tebliğ olunanlar tarafından 

itiraz(dava) edilebilecektir. Şüphesiz ki bir kişiye yalnızca ödeme emrinin tebliğ 

edilmiş olması o kimseyi ödeme emrine itiraz edebilme bakımından hem objektif 

hem sübjektif anlamda ehliyetli hale getirmez62. Bununla birlikte ödeme emrine itiraz 

edilmesi durumunda diğer şartların yanı sıra bu başlıkta bahsedilen şartın da varlığı 

aranmaktadır.  

4. 2009/1 Esas ve 2012/2 Karar sayılı Danıştay İçtihatları 

Birleştirme Kurulu Kararı63 ve Sübjektif Ehliyet 

 Danıştay’ın vergi uyuşmazlıklarında sübjektif ehliyet konusuna ilişkin çelişik 

içtihatları söz konusudur. Bu çelişik içtihatların giderilmesi bakımından Danıştay 

                                                
62  Dan.7.D. , E. 2000/1985, K. 2000/2524, T. 28.09.2000: “İptal davasının tanımı, öğreti ve 

uygulamada, idarî işlemler hakkında yetki, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka 
aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalar olarak 
yapılmaktadır. Bu tanıma göre; iptal davası açılabilmesi için davacının medenî hakları kullanma 
ehliyetine sahip olması yeterli değildir. Ayrıca, iptali istenilen idarî işlemin davacının menfaatini 
ihlâl ediyor olması da gereklidir. İdari Yargılama Hukukunda, davada taraf olma ehliyetinin bir 
koşulu olarak kabul edilen menfaat ihlâli olmadan, iptal davası açılmasına olanak 
bulunmamaktadır./ Olayda; ... Tekstil Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 
düzenlenen ödeme emrinin davacıya tebliğ edilmiş olması, davacıyı ödeme emrinin muhatabı 
yapmayacağı gibi; bu durum, anılan şirket adına düzenlenen ödeme emriyle istenilen kamu 
alacağının davacıdan tahsili sonucunu da doğurmayacaktır. Bu itibarla, başkası adına tesis edilen 
idarî işlemin iptalinde davacının bir menfaati bulunmadığından; yazılı gerekçeyle ödeme emrinin 
iptali yolunda verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 23 Aralık 2012. 

63  Dan.İBK, E. 2009/1, K. 2012/2, T. 02.07.2012, 26.02.2013 tarihli ve 28571 sayılı RG.   
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İçtihatları Birleştirme Kurulu’nca 02.07.2012 tarihinde bir içtihatları birleştirme 

kararı alınmıştır. İçtihatları Birleştirme Kurulu, içtihat aykırılığına sebep olan 

kararlara konu olan davalarda uyuşmazlığın esasını, ihale kararları ve diğer 

düzenlenen belgeler üzerinden hesaplanan ve ihale makamınca şirketlerin 

alacağından kesinti yapmak suretiyle ödenen damga vergisine karşı, vergi mükellefi 

veya sorumlusu olup olmadıklarına bakılmaksızın işin yüklenicisi olan davacıların, 

vergi mahkemelerinde dava açma ehliyetlerinin bulunup bulunmadığı hususu olarak 

görmüştür. 

 Söz konusu İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı’na göre; vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünün öncelikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nda belirtilen usûller ve bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere de 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan usûllere tâbidir. Dolayısıyla 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nun 377’inci maddesinin 1’inci fıkrasında mükelleflerin veya 

kendisine vergi cezası kesilenlerin, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı 

vergi mahkemelerinde dava açabileceklerinin belirtilmiş olması, mükellef ya da 

sorumlu olmayan, fakat vergilendirmeyle ilgili bir idarî işlem nedeniyle hak veya 

menfaatinin ihlâl edildiğini iddia eden ilgililerin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 2’inci maddesi uyarınca iptal ve tam yargı davalarını açamayacakları 

anlamına gelmez. 

 Kurul sonuç olarak, şirketten kesilerek veya alınarak ihale makamınca vergi 

idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi 

istemiyle işi üstlenen şirketin vergi mahkemesinde dava açabileceğine karar 

vermiştir. 

 Bu kararla Vergi Usul Kanunu ile İdari Yargılama Usulü Kanunu arasındaki 

uyumsuzluk bir kez daha ortaya çıkmış ve bu uyumsuzluğun uygulamada ne tür 

karmaşalara yol açtığı görülmüştür. Ancak yine de bahsedilen İçtihatları Birleştirme 

Kurulu Kararı ile sırf hükümler arasındaki uyumsuzluk ve yorum farklılıklarının, 

açılan davaların ehliyet yönünden reddine sebebiyet vermesi gibi hak ihlâllerinin 

önüne geçebilecektir.  
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5. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar ve Kanun Yolu 

Denetimi 

 Davacının, davada taraf olma yetisi yoksa, dava açma yeteneği yoksa, davayı 

açmakta menfaati yoksa64 ve davacı kanunlara uygun olarak temsil edilmiyorsa dava 

ehliyet yönünden reddedilir65. Davanın ehliyet yokluğundan dolayı reddedilmemesi 

için yukarıda incelenen objektif ve sübjektif ehliyetin her ikisinin de bulunması 

gerekmektedir. 

 Ehliyet yönünden davanın reddedilmesi kararının kanun yolu denetimine açık 

olduğu İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 15’inci maddesinin 4’üncü fıkrasından 

anlaşılmaktadır. Ehliyet yönünden davanın reddi kararı, bu fıkrada sayılan kanun 

yolu denetimine kapalı olan kararlardan değildir. Vergi mahkemesinin tek hâkim 

verdiği ehliyet yönünden davanın reddedilmesi kararına karşı itiraz yoluna, aynı 

gerekçeyle kurul halinde verilen kararlara karşı ise temyiz yoluna 

başvurulabilmektedir66. Ayrıca itiraz ve temyiz üzerine verilen kararlar aleyhine, 

eğer şartları mevcutsa, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54’üncü maddesinde 

düzenlenen kararın düzeltilmesi yoluna başvurulabilmektedir.   

  

                                                
64  Dan.6.D. , E. 2010/12920, K. 2011/2120, T. 08.06.2011, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 

(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 14 Mart 2013. 
65  Dan.14.D. , E. 2011/13742, K. 2011/796, T. 21.09.2011, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 

(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 14 Mart 2013. 
66  Dan.VDDGK , E. 2011/390, K. 2011/583, T. 12.10.2011: “Vergi Usul Kanununun 8. maddesinde, 

bu Kanunun diğer maddelerinde geçen mükellef tabirinin vergi sorumluları için de geçerli 
olduğunun kurala bağlanması nedeniyle vergi sorumlularının da mükellefler gibi tarh edilen 
vergilere ve cezalara karşı Kanunun 377 ve 378'inci maddelerine göre dava açmaları olanaklı 
görüldüğünden, davayı, vergi sorumlusu olarak davacının dava açma ehliyeti bulunmadığı 
gerekçesiyle 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca reddeden vergi mahkemesi ısrar kararı 
hukuka uygun değildir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 20 Ekim 
2013. 
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C. HUSUMET YÖNÜNDEN İNCELEME  

1. Genel Açıklama 

 Ehliyet hususunun incelenmesinin yanı sıra dava dilekçesinin doğru hasma 

yöneltilip yöneltilmediğine yönelik bir kontrol de söz konusu olmaktadır. Husumet 

ilk inceleme konularından bir tanesidir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü 

maddesinin 3’üncü fıkrasında sayılan konulardandır. 

 Husumet kavramı ile ehliyet kavramı çok yakın kavramlardır. Bunun yanı 

sıra husumet kavramı ile ilişkili sıfat ve dava takip yetkisi kavramları da usûl hukuku 

açısından önemli hususlardandır. Bu başlık altında husumet ile sıfat, dava takip 

yetkisi ve vergi sorumluluğu kavramları birlikte incelenerek birbirleriyle ilişkileri 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 Medenî yargılama ile idarî yargı alanlarında husumet kavramına farklı 

anlamlar yüklenebilmektedir. Yine husumet kavramının yerine başka kavramların 

kullanılması da karışıklığa yol açabilmektedir. Dolayısıyla hem medenî yargılama da 

hem idarî yargılama alanında husumet kavramına yüklenen anlamı kısaca ortaya 

koymak gerekmektedir. Aşağıda bu hususa da yer verilmeye gayret edilmiştir. 

 Son olarak ilk inceleme sonunda dava dilekçesinin husumet konusunda eksiği 

olduğunun tespit edilmesi üzerine ne gibi bir karar verileceği konusu incelenmiştir. 

Bu kararın kanun yolu denetimine  açık olup olmadığı da aşağıda belirtilmiştir.  

2. Husumet Kavramı ve Sıfat Kavramı 

 Medenî yargılama hukukunda “taraf sıfatı” kavramı, tarafın, sübjektif hakla 

olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Davanın esas bakımından neticelendirilmesi için, 

dava dilekçesinde davacı veya davalı olarak gösterilen kişilerin, o davada gerçekten 

davacı ve davalı sıfatlarını haiz olması gerekir. Tarafların maddî hukuk bakımından 
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hak sahibi olup olmadığına göre usûl ilişkisinde taraf sıfatının belirlendiği maddî 

anlamda taraf teorisi bakımından “sıfat”, dava şartıdır67.  

Davacı tarafta yer alan taraf için aktif taraf sıfatı, davalı tarafta yer alan taraf 

için ise pasif dava sıfatından söz edilebilir. Ancak eski hukukumuzdan gelen 

“husumet” kavramının sıfatın yanı sıra taraf ve dava ehliyeti içinde kullanılması 

kavram karışıklığına sebebiyet verebileceği belirtilmektedir68. Yargıtay kararlarında 

husumetin; sıfat, taraf ve dava ehliyetini kapsayacak şekilde kullanıldığı, ayrıca yine 

Yargıtay kararlarında aktif husumet ehliyeti, pasif husumet ehliyeti ayrımının 

yapıldığı da görülmektedir69.   

 Davacı sıfatına sahip olmak için dava konusu hakkın sahibi olmak 

gerekirken, davalı sıfatına sahip olmak için dava konusu hakkın süjesi olmak gerekir. 

Alacak davasında davacı sıfatıyla yer alabilmek için o alacağın alacaklısı, davalı 

sıfatıyla yer alabilmek için dava konusu alacağın gerçek borçlusu olmak 

gerekecektir70. Ancak sıfatın dava şartı olarak benimseyen maddî anlamda taraf 

teorisine getirilen eleştiri tamda bununla ilişkilidir. Sıfatın belirlenmesi davanın 

esasına yani maddî hukuka ilişkin olduğundan tarafın gerçek anlamda ihtilaflı hukukî 

ilişkinin süjesi olduğunun belirlenmesi için davanın esasını incelemek gerekecektir. 

Maddî anlamda taraf teorisine göre sıfatın varlığı incelenirken davanın esasına ilişkin 

bir inceleme yapılacak fakat usûle ilişkin bir karar verilecektir. Bu bakımdan sıfatın 

hem dava şartı olduğunu söylemek hem de bunu tespit için davanın esasını 

incelemek çelişkilidir71. 

3. Dava Takip Yetkisi ve Vergi Sorumluluğu 

 Yukarıda değinilen sıfat kavramı, maddî anlamda taraf teorisiyle birlikte 

düşünüldüğünde anlaşılabilir şekildedir. Ancak medenî yargılama hukukunda “dava 

                                                
67  Erişir, a.g.e. , s. 62; Kale, a.g.e. , s. 23 ve 7. 
68  Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 248; Erişir, a.g.e. , s. 62. 
69  Yarg.12.HD. , E. 2011/6994, K. 2011/8341, T. 14.07.2011: “…Diğer mirasçıların davaya 

katılmaları sağlanamadığı takdirde bile davanın niteliği gereği davacı hissesi oranında tazminat 
isteyebileceğinden davanın aktif husumet yokluğundan reddi doğru değildir.”, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 4 Şubat 2013. 

70  Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 248-249. 
71  Kale, a.g.e. , s. 7. 
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takip yetkisi”72 şeklinde adlandırılan ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nda da düzenlenen bu yetkinin; talep sonucu hakkında hüküm alabilme 

yetkisi olduğu belirtilmektedir. Bunun, kanunda belirtilen istisnalar dışında, Medenî 

Kanun’daki tasarruf ehliyetine göre belirleneceği düzenlenmektedir. 

 Davayı geçerli biçimde açıp yürütebilmek için dava takip yetkisine ihtiyaç 

vardır. Dava takip yetkisi, dava konusu hak ya da hukukî ilişkinin tarafı olduğunu 

iddia etmekle doğar. Ancak kanun koyucu çeşitli düzenlemelerle hukukî ilişkinin 

tarafı olmayan üçüncü kişilere davayı takip yetkisi tanıyabilmektedir. Hakka yabancı 

kişinin davayı takip yetkisiyle donatılabilir. Örneğin iflas durumunda müflisin 

tasarruf yetkisi kısıtlandığından; iflas masasını ilgilendiren davalarda davayı takip 

yetkisi iflas idaresindedir. Davayı takip yetkisini şeklî taraf kavramı ile açıklamak 

mümkündür. Dava takip yetkisine sahip olan kişinin maddî hukuk bakımından sıfatı 

olmayabilir. Ayrıca dava takip yetkisinin üçüncü kişilerce kullanılması davadaki 

taraf sıfatlarında değişikliğe de neden olmayacaktır. Dava takip yetkisi temsilden de 

farklıdır. Dava takip yetkisini kullanan üçüncü kişinin hak sahibinin iradesi ile 

davayı yürütmesine engel olunamazken, iradi temsilde davayı kötü yürüten vekil 

azledilerek tarafın bizzat davayı yürütmesi mümkündür73. 

 Vergi hukukunda, devletin vergi borcunu güvence altına alma amacına 

yönelik olarak  kanunî olarak belirlediği vergi sorumlusu kavramı vardır. Vergi 

hukukunda sorumluluk, vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmayan üçüncü kişilerin 

kanunlarla, vergiye ilişkin maddî ve/ya da şeklî ödevlerin yerine getirilmesi 

bakımından vergi dairesine muhatap tutulmalarını; bazı durumlarda ise, asıl vergi 

borçlusu ile birlikte veya onun yerine geçerek vergiyi kendi malvarlıklarından 

ödemelerini ifade eder74.  

                                                
72  Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 245; Erişir, a.g.e. , s. 71; Kale, a.g.e. , s. 23. 
73  Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e. , s. 245-247; Erişir, a.g.e. , s. 71-73, Kale, a.g.e. , s. 23-24. 
74  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 75; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 72; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 

97; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 212; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 55-56; Kırbaş, a.g.e. , s. 
74; Saban, a.g.e. , s. 90-92; Oktar, Vergi Hukuku, s. 72; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 40; Mualla Öncel, 
“Vergi Hukuku Açısından Sorumluluk”, Prof.Dr. H. Fadıl Sur’un Anısına Armağan, Ankara 
Üniversitesi SBF Yayınları, Yayın No: 522, s. 39-55, s. 39-40; Adnan Gerçek, “ Türk Vergi 
Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri ve Türlerinin İncelenmesi”, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 54, S. 3, 2005, s. 157-193, s. 160. 
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Vergi sorumluluğu kanundan kaynaklanmaktadır, aksine bir hüküm 

bulunmadıkça sözleşme ile sorumluluk yaratılamaz, değiştirilemez ve ortadan 

kaldırılamaz. Vergi sorumluluğunun bağlılığı gereği; vergi sorumluluğu vergi borcu 

ile doğar, vergiyi doğuran olaya bağlanan yükümlülüklerin son bulmasıyla sona erer. 

Vergi sorumluluğu fer’idir. Sorumlulara ancak görevlerini yerine getirmedikleri 

durumda ve vergi borcu asıl yükümlüden alınamadığı takdirde başvurulmalıdır. 

Fer’ilik ilkesinin istisnaları vardır; vergi kesenlerin sorumluluğu bunlardan 

birisidir75. 

Vergi sorumlularının vekâlet sözleşmesiyle atanan bir vekil olmadığı açıktır. 

Nitekim bu durum Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesi gereği mümkün de 

değildir. Vergi sorumlularının dava takip yetkisine mi sahip oldukları yoksa bizzat 

taraf ve dava ehliyetini mi kullandıkları konusu başka bir çalışmanın konusunu 

oluşturacak genişlikte bir husustur. Vergi sorumluluğunu ve dava takip yetkisi ile 

taraf ve dava ehliyeti kavramlarını dikkatlice irdelemek gerekecektir. Ancak burada 

şu söylenebilir ki vergi sorumlularının sorumluluğu doğduğunda bu sorumluluktan 

ötürü dava açma hakkına sahiptir ve burada taraf sıfatına da sahiptir. Çünkü dava 

takip yetkisine sahip olan kişi dava konusu hakka yabancıdır. Vergi sorumlusunun 

ise kendi sorumluluğunun doğduğu durumlarda, vergi kendisinin malvarlığından 

tahsil edileceğinden ve söz konusu malvarlığı vergi sorumlusuna ait olduğundan bir 

yabancılıktan söz edilemez76. 

                                                
75  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 80; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 72-80; Uluatam, Methibay, a.g.e. 

, s. 98; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 232; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 56; Saban, a.g.e. , s. 
93-94; Kırbaş, a.g.e. , s. 75; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 41-47; Oktar, Vergi Hukuku, s. 72-73; Gerçek, 
a.g.e. , s. 161. 

76  Dan.VDDGK, E. 2011/390, K. 2011/583, T. 12.10.2011: “Vergi Usul Kanununun 8. maddesinde, 
bu Kanunun diğer maddelerinde geçen mükellef tâbirinin vergi sorumluları için de geçerli 
olduğunun kurala bağlanması nedeniyle vergi sorumlularının da mükellefler gibi tarh edilen 
vergilere ve cezalara karşı Kanunun 377 ve 378'inci maddelerine göre dava açmaları olanaklı 
görüldüğünden, davayı, vergi sorumlusu olarak davacının dava açma ehliyeti bulunmadığı 
gerekçesiyle 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca reddeden vergi mahkemesi ısrar kararı 
hukuka uygun değildir.”; Dan.3.D. , E. 2008/694, K. 2010/409, T. 11.02.2010: “Sorumlu sıfatı 
bulunan davacı şirketin; kanunî merkezi yurtdışında bulunan şirkete yaptığı ödeme üzerinden 
tevkif ettiği vergiyi, ileride cezaya muhatap olmamak için ihtirazî kayıtla beyan ettiği anlaşılmış 
olup; istemi kabul edilmeyerek adına yapılan tahakkuka karşı açılan ve esası incelenerek karar 
verilmesi gereken davanın ehliyet yönünden reddedilmesi yolunda verilen kararda hukuka 
uygunluk görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 5 
Şubat 2013. 



181 
 

İkame mekanizması işliyorsa vergi sorumlusunun dava açabileceği 

belirtilmektedir. Bu husus, vergi davası açabilmek için sübjektif şartlardan olan 

“menfaatleri ihlâl edilenlerden olma” şartının vergi sorumlusu içinde söz konusu 

olabileceği ihtimalinden ileri gelir77. Nitekim Karakoç’a göre vergi sorumlularının 

haklarından birisi de “dava açma hakkı”dır78.  

4. İdarî Yargı/Vergi Yargısında Husumet Kavramı               

 Medenî yargılamada, yukarıda kısaca değinildiği üzere, husumetten, taraflar 

ve sübjektif hak arasındaki ilişki kastedildiği gibi bazen özellikle Yargıtay 

kararlarında; sıfat, taraf ve dava ehliyetini kapsayacak biçimde geniş anlamda 

kullanıldığı da görülmektedir. İdarî yargılama hukukunda bunun sübjektif dava 

ehliyeti şeklinde tezahür ettiği belirtilmektedir79. Gerçektende sübjektif dava ehliyeti 

olarak incelediğimiz tam yargı davalarında hak ihlâli; iptal davalarında menfaat ihlâli 

ve vergi davalarında bazı haller bakımından özel düzenlemelerin, medenî 

yargılamada anlaşılan taraf sıfatı ile örtüştüğü görülmektedir. 

 İdarî yargıda iptal ve tam yargı davalarında davalı, idaredir. Ayrıca idarî 

yargıda davalının belirtilmesi zorunludur, davalıyı belirlemek kamu düzenindendir80. 

Bir Danıştay kararında belirtildiği gibi davalı, “idarî karar ve muameleleri kesin 

surette tesis eden makam ve mercilerdir”. İdare edilenlerin davacı, idarenin davalı 

olması, davalının da idare olması idarî davaların değişmez özelliğidir81. Zaten idarî 

yargının amacı idarenin hukuka uygun hareket edip etmediğinin kontrol edilmesidir. 

Bu bakımdan idarî yargılama/vergi yargısında idarenin davalı olmasından dolayı 

husumet kavramından, idareye/idare mekanizmasının içinden de doğru idarî birime 

yöneltilip yöneltilmediği hususunun anlaşılması doğaldır82. 

                                                
77  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 160. 
78  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 232. 
79  Gürsel Kaplan, “Danıştay Kararları ve İlgili Özel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İdari Yargıda 

Ehliyet ve Husumet”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXIX, S. 1-2, s. 
358. 

80  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 818; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 374. 
81  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 818; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 199; Candan, 

Açıklamalı İdari Yargılama, s. 605; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 784. 
82  Dan.7.D. , E. 1998/1537, K. 1999/1146, T. 17.3.1999: “Olayda da, davacı banka tarafından, 

şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına yapılan başvuru üzerine, anılan bakanlıkça tesis edilen işlemin 
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 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31’inci maddesinde, ehliyet ile ilgili 

olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘na atıf yapılmış ancak bununla birlikte 

husumet konusunda herhangi bir atıf yapılmamaktadır. Ayrıca İdari Yargılama Usulü 

Kanunu 14’üncü maddesi uyarınca dava dilekçesinin, ehliyetin yanı sıra husumet 

yönünden de incelemeye tâbi tutulacağının düzenlenmektedir. 521 sayılı Danıştay 

Kanunu’nun, 88’inci maddesinde de “davaya ehliyet” konusunda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağını belirtilmekle birlikte, 

74’üncü maddesinde “husumet” deyimine yer verilmiştir. Başka bir deyişle, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’un “davaya ehliyet” ve “husumet” konusundaki 

düzenlemeleri arasında hiçbir fark yoktur. Bu ayrımın kanun koyucu tarafından 

bilinçli olarak yapıldığını savunanlara göre, idarî sözleşmelerden doğan davalar bir 

kenara bırakılırsa, zaten idarî davalarda davalı tarafta genellikle idare yer 

almaktadır83. 

 Danıştay’ın tutumundan, idarî yargılama alanında davalının saptanmasının 

kamu düzenini ilgilendiren bir sorun olduğu anlaşılmaktadır. Davalının doğru 

gösterilip gösterilmediği yani husumetin doğru yöneltilip yöneltilmediği, 

yargılamanın her aşamasında idarî yargılamada re’sen incelenir bununla birlikte 

taraflar da bunun incelenmesini talep edebileceklerdir. Medenî yargılamada bu 

şekilde re’sen inceleme söz konusu değildir. 521 sayılı Danıştay Kanunu’nda 

davalının yanlış gösterilmesi durumunda, davanın 30 gün içinde doğru davalıya 

açılmak üzere, dilekçenin reddi söz konusuyken daha sonra kanunda yapılan bir 

değişiklikle bu durum ortadan kaldırılmıştır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

                                                                                                                                     
iptali istemiyle, Maliye Bakanlığı hasım gösterilerek dava açıldığı, ancak, mahkemece, husumetin 
... Vergi Dairesi Müdürlüğüne yöneltilmesi suretiyle dosyanın bu şekilde tekemmül ettirildiği ve 
mahkeme kararının vergi dairesi müdürlüğüne tebliğini takiben, anılan vergi dairesi müdürlüğü ve 
davacı banka tarafından temyiz isteminde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, dosyanın 
Maliye Bakanlığı husumetiyle tekemmül ettirilerek buna göre karar verilmesi ve kararın da anılan 
bakanlığa tebliğ edilmesi gerekirken, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü hasım gösterilmek suretiyle 
karar verilmesinde ve tebligatın da vergi dairesi müdürlüğüne yapılmasında usûl ve yasaya uyarlık 
bulunmamaktadır.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 6 Şubat 2013. 

83  Kaplan, Ehliyet ve Husumet, s. 358 ve dn. 37; Celal Işıklar, “659 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname Sonrası İdari Yargıda Husumete İlişkin Esâslar”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 
Yıl:3, S. 10, s. 381-421, s. 383. 
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15’inci maddesine göre de dava dilekçesinde yanlış hasım gösterilmesi ya da hasmın 

gösterilmemesi durumunda dilekçenin gerçek hasma tebliğine karar verilmektedir84. 

 Dava ehliyeti ile husumet esasen birbirinden çok farklı değillerdir. Husumet 

ehliyetini de saptarken dava ehliyetine ilişkin kurallara bakılacaktır. Yani husumet 

ehliyeti saptanırken kural olarak davacı olmak ve dava açabilme yeteneğine sahip 

olmak için gereken şartların varlığı aranacaktır. Dolayısıyla “ehliyet” konusunda 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na dolayısıyla Medenî Kanun’a atıf yapılmasına 

rağmen, husumet için böyle bir atfın olmaması, idarî yargıcın husumetin varlığını 

saptarken hiçbir kuralla bağlı olmadığı anlamına gelmez85. 

 Başka bir görüşe göre ise ehliyet konusunda Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’na atıf yapılması ve davacı ve davalı bakımından ehliyetin ayrı ayrı 

saptanacak olması, idarî yargıda dolayısıyla da vergi yargısında dava ehliyetinin 

davacı ve davalı ehliyetinin Medenî Kanun’a göre saptanması sonucunu doğurmaz. 

Çünkü ilke olarak idarî yargıda ve vergi yargısında davalı, daima üstün emretme 

gücünü kullanarak işlem tesis eden idaredir ve idarenin davalı olabilme yeteneği de 

kamu hukuku kurallarına göre belirlenir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na yapılan 

göndermenin sadece davacı bakımından olması ve davalı olabilme yeteneği olan 

“husumet” kavramını kullanan İdari Yargılama Usulü Kanunu 14’üncü maddesinin 

3’üncü fıkrasının f bendi de bu görüşü teyit etmektedir86. 

İptal davaları bakımından kesin ve yürütülebilir işlem tesis ve icra etme 

yetkisine sahip olmakla birlikte tüzel kişiliği haiz olmayan idarî kuruluşlara karşı 

dava açılıp açılamayacağı daha doğrusu onlara karşı husumetin yöneltilip 

yöneltilemeyeceği sorunuyla karşılaşan Danıştay; iptal davalarının objektif niteliğini 

ve söz konusu kuruluşların hukukî niteliklerini ön plana çıkararak “Şurayı Devlette 

açılacak davada husumet davayı mucib muamele ve kararı ancak nafiz’ül icra olmak 

suretiyle icra eden makamata teveccüh eder.” demektedir. Buradan Danıştay’ın 

pozitif hukuk kurallarının tüzel kişilerle ilgili deyimsel ve biçimsel kalıplarıyla 

                                                
84  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 819-820; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 199; Işıklar, 

Husumet, s. 385.  
85  Kaplan, Ehliyet ve Husumet, s. 359. 
86  Mustafa Akkaya, “Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi Karşısındaki Konumu”, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 46, S. 1-4, 1997, s. 185-208, s. 192. 
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kendini bağlı görmediği anlaşılmaktadır. Zira Medenî Kanun’un tüzel kişilerle ilgili 

kuralları ile idarî yapının açıklanması çok kolay değildir. Tam yargı davaları 

bakımından ise Danıştay; dava konusu işlemi kesin bir surette tesis ve icra etme 

yetkisine sahip olan idarî birimlere husumetin yöneltilebileceğini belirtmektedir. 

Tam yargı davalarının idarî eylemlerden kaynaklanması durumunda ise zarara yol 

açan idarî eylem hangi örgüt adına yapılmış ise husumetin ona yöneltilmesi 

gerekmektedir87. 

 Tüzel kişilikleri bulunmadığı halde kanun tarafından kendilerine dava ve 

husumet ehliyeti tanınan kuruluşlardan birisi de takdir komisyonlarıdır88. Buna 

ilişkin olarak, dava ve husumet ehliyetinin pozitif düzenlemeleri Vergi Usul 

Kanunu’nun mükerrer 49’uncu ve 377’inci maddelerinde görülebilir. 5345 sayılı 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 24’üncü 

maddesinin 2’inci fıkrası ile vergi dairesi başkanlıklarına dava açabilme, davada taraf 

olabilme ehliyeti tanınmaktadır. Vergi dairesi başkanlıklarının tüzel kişiliği 

bulunmadığı göz önünde bulundurulursa bu durumunda kanunların tanıdığı bir 

istisna olduğu görülebilir. Vergi dairesi başkanlıklarına anılan Kanun’un 24 ve 

25’inci maddeleriyle tanınan bu yetki ve görevlere; vergi dairesi başkanlıklarının 

bulunmadığı yerdeki vergi dairesi müdürlükleri de sahiptir89. 4458 sayılı Gümrük 

                                                
87  Kaplan, Ehliyet ve Husumet, s. 360-370; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 606-607. 
88  Takdir komisyonlarının hasım gösterilmesine ilişkin ilginç bir Danıştay kararında, …Vergi Dairesi 

Başkanlığı, … Mal Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan takdir komisyonunun hasar tespitine ilişkin 
takdir kararını dava konusu yapmıştır. Davada davacı tarafta takdir komisyonu başkanlığı hasım 
gösterilmiştir. Takdir komisyonu başkanlığına karşı açılan davada savunmayı, takdir komisyonu 
başkanı sıfatıyla mal müdürü yapmıştır. Danıştay 3. Dairesi 1997/2455 esas ve 1999/426 karar 
numaralı bu kararında, uyuşmazlık konusu takdir komisyonu kararının uygulanması halinde 
menfaatleri etkilenecek olanların vergi mükellefi ile hazinenin olduğunu ve bu sebeple hazinenin 
menfaatini korumak amacıyla vergi dairesinin, şahsî menfaati korumak amacıyla da vergi 
yükümlüsünün dava açma hakkının olduğunu belirtmiştir. Olayda takdir komisyonu başkanı 
sıfatıyla savunma yapan mal müdürünün de davayı açan vergi dairesi müdürünün de hazinenin 
menfaatini korumakla yükümlü kişiler olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda hazinenin menfaatini 
korumakla yükümlü olan vergi dairesi müdürlüğü ile ilçe mal müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 
takdir komisyonu başkanlığının davacı ve davalı olarak karşı karşıya gelemeyeceği ve takdir 
komisyonu başkanlığının hasım mevkiinden çıkarılmasına karar verilmiştir. Kendi menfaatini 
savunacak olan mükellefin hasım olarak kabulü ile dava dilekçesinin hasım olacak yükümlüye 
tebliği suretiyle dosyanın tekrar incelenmek üzere ilk derece mahkemesinin kararı bozulmuş ve 
temyiz istemi kabul edilmiştir. Kararın tam metni için bkz. Danıştay Dergisi, S. 101, Y. 2000, s. 
257-259.  

89  Dan.7.D. , E. 2006/2174, K. 2006/2464, T. 21.09.2006: “Bu açıklamalar karşısında, dosyada, 
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı vergi dairesi müdürlüğü olan ve, bu nedenle, Vergi 
Dairesi Başkanlığının faaliyete geçtiği 16.9.2005 tarihinden sonra açılan idarî davalar ile bu 
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Kanunu’nda, tüzel kişiliği bulunmayan ve fakat dava konusu yapılabilen işlem tesis 

etme yetkisi bulunan serbest bölge gümrük müdürlüğü, gümrük müdürlüğü ve 

gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü gibi birimlere karşı da dava açabilme, husumet 

yöneltebilme söz konusu olabilmektedir. 

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin husumet incelemesi bakımından 

da yenilik getirdiği söylenebilir. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin özellikle 

6’ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirttiği gibi, “idareler, kendi iş ve işlemleri ile 

ilgili olarak açılacak adli ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde 

taraf sıfatını haizdir” demekle husumetin belirlenmesinde de kolaylık getirdiği 

yönündeki düşünceye90 katılmakla birlikte uygulamanın ne yönde gelişeceğini de 

ilerleyen zamanlarda gözlemlemek gerekeceği düşünülmektedir. 649 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin “Tanımlar” başlıklı 2’inci maddesinde “idare”yi 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde 

sayılan idareler olarak tanımlamıştır. Bunlar genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri ve özel bütçeli kamu idareleridir. 

5. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar 

İdarî yargılama hukukuna hâkim olan ilkelerden olan re’sen araştırma 

ilkesinin bir sonucu olarak davacının hasım olarak gösterdiği idarenin yanlış olması 

durumunda, hâkim re’sen gerçek hasmı tespit edip, dava dilekçesini ona tebliğ 

etmelidir. Bu husus yanlış hasım gösterme veya hiç hasım göstermeme durumlarında 

hâkim tarafından kendiliğinden yapılmalıdır. Ancak davalının sonuç olarak 

mahkemece saptanması, idarî yargıda davalının saptanmasının önemini azaltacak 

değildir91. 

                                                                                                                                     
davalarda verilecek kararlara karşı gidilen kanun yollarında taraf olma ehliyeti bulunmayan ve bu 
konuda kendisine yetki devri de yapılamayacak olan İlyasbey Vergi Dairesi Müdürlüğünce temyiz 
isteminde bulunulmasına ve yukarıda açıklanan mercilerden temin edilmiş muvafakatın temyiz 
dilekçesine eklenmemiş olmasına karşın, Mahkemece, herhangi bir incelemeye tâbi tutulmaksızın, 
dosyanın Danıştaya gönderildiği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle, yukarıda açıklanan şekilde işlem 
yapılarak, tekemmülünün sağlanmasından sonra Danıştaya gönderilmek üzere dosyanın, Kocaeli 
Vergi Mahkemesine gönderilmesine, 21.09.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.”, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 7 Şubat 2013.  

90  Işıklar, Husumet, s. 418.  
91  Alan, a.g.e. , s. 74. 
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Pratik olarak davalıyı hiç göstermeme ya da yanlış gösterme durumlarının bir 

önemi yok gibi görünmektedir. Zira idarî yargı yeri re’sen gerçek hasmı tespit edecek 

ve dosyayı o şekilde tekemmül ettirecektir. Ancak idarî yargı yeri hasmı yanlış tespit 

ederse ne olacaktır? 

İşte idarî yargı yerinin hasmı yanlış tespit etmesi durumunda öncelikle asıl 

davalı olan idarenin savunma hakkının kısıtlanması ve yaptığı idarî işlemin ya da 

eylemin sebeplerini mahkemeye izah edemeyecektir. İkinci olarak yargı kararlarının 

infazı ancak dava konusu işlemi ya da yapan idarece mümkün olduğundan yargı 

yerince hasım tespit edilen idarenin, mahkeme kararını yerine getirememesi yani 

kararın infazının imkânsız olması gibi bir durum ortaya çıkabilecektir92. 

Uygulamada bu tür yanlış hasım tespitiyle dosyanın tekemmül ettirilmesi ve 

gerçek hasmın savunmasız bırakılması, usûl kurallarının ağır şekilde ihlâli yani bir 

bozma nedeni olarak görülmektedir93. 

Hasım düzeltmek amacıyla gerçek hasma tebliğ kararlarına karşı kanun yolu 

denetimi kapalıdır. Bu husus İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 15’inci maddesinin 

4’üncü fıkrasından kaynaklanmaktadır. Hasım düzeltmek amacıyla gerçek hasma 

tebliğ kararları 4’üncü fıkradaki kanun yolu denetimine kapalı kararlardandır.  

                                                
92  Karavelioğlu, Karavelioğlu a.g.e. , s. 785. 
93  Dan.5.D. E. 2007/4407, K. 2007/5046; T. 02.10.2007: “Vergi dairesinde şef olarak çalışan 

davacının, başka bir vergi dairesine atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle Vergi Dairesi 
Başkanlığı’na açılan davada, uyuşmazlığın bir vergi uyuşmazlığı olmaması nedeniyle Gelir İdaresi 
Başkanlığı husumetiyle görülmesi gerekir. Bu durumda mahkemenin 2577 sayılı Kanunun 15/1-c 
maddesi uyarınca hasım düzeltmesi yapıp, Gelir İdaresi Başkanlığı’nı husumet mevkiine almak 
suretiyle davaya bakması gerekirken, böyle yapmayarak Vergi Dairesi Başkanlığı husumetiyle 
davaya bakması hukuka aykırıdır. Bu nedenle temyiz isteminin kabulüne...”, Karavelioğlu, 
Karavelioğlu a.g.e. , s. 785. 



187 
 

D. KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEMİN 

VARLIĞI YÖNÜNDEN İNCELEME 

1. Genel Açıklama 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre dilekçeler 

üzerinde ilk inceleme safhasında incelenecek konulardan birisi de davaya konu kesin 

ve yürütülmesi gereken bir idarî işlemin olup olmadığıdır. Bu hususun genel olarak 

idarî işlem kavramı ile birlikte idarî işlemin özellikleri bakımından “kesin” ve 

“yürütülmesi gereken” özelliklerinin incelenmesi gerekecektir. 

İdarî işlemin kavram olarak ortaya konması önem arz etmektedir. Çünkü 

davaya konu edilen işlemin öncelikle idarî işlem olup olmadığının tespiti 

gerekmektedir. Daha sonra idari işlemin ‘kesin’ safhasına gelip gelmediği ve bunun 

yanı sıra yürütülmesi gereken/icraî bir işlem olup olmadığı tespit edilmelidir. 

İdari işlemin davaya konu edilebilmesi için belirtilen kesin olma ve icraî olma 

şartlarını taşıyıp taşımadığına göre karar verilmektedir. Daha doğrusu kesin ve 

yürütülmesi gereken bir işlem söz konusu ise ilk inceleme konularından ‘kesin ve 

yürütülmesi gereken işlemin varlığı’ şartı bakımından sorun bulunmamaktadır. 

Ancak idarî işlem bu vasıfları taşımıyor ise ortada bir eksiklik vardır ve bu eksiklik 

işlemin kesin ve yürütülebilir olmamasıdır. Bu sebeple ilk inceleme üzerine davanın 

reddi kararı verilecektir. Söz konusu karar da bu başlık altında incelenmektedir. 

Mahkeme içtihatları ve doktrinden yararlanılarak vergi hukuku özelinde kesin 

ve yürütülmesi gereken işlem sayılıp sayılmadığı tartışılan konulara da kısaca 

değinilmektedir. Bunun konuyu somutlaştırmak açısından faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. 

2. İdarî İşlem Kavramı 

 İdarî işlemin genel bir tanımı kanunlarda bulunmamaktadır. Genel olarak 

idarî işlemler; idarî işlemin özellikleri, etkileri veya unsurlarından yola çıkılarak 

tanımlanmaya çalışılmaktadır. Anayasa Mahkemesi’ne göre idarî işlem “ kamu 
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kurumu ya da idare örgütü içinde yer alan bir idarî makamca verilmiş ve idarenin 

idare hukuku alanında gördüğü idarî faaliyetlerle ilgili olması” gereken işlemlerdir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay’a göre94 ise idarî işlem, “kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından kamu hukuku kuralları uyarınca tek taraflı olarak tesis edilen 

ve re’sen uygulanabilir nitelikte olan hukukî tasarruflardır95. İdari Usûl Kanunu Ön 

Taslağı’nda ise idarî işlem “yetkili idarenin, kamu hukuku alanında kamu gücü ile 

hareket ederek idarî faaliyetle ilgili, doğrudan hukukî sonuca yönelik, tek yanlı irade 

açıklamasıyla aldığı her karar ya da kamusal tedbir” şeklinde tanımlanmaktadır96. 

 İdarî işlem, “devlet” işlemidir. Ancak devletin yaptığı her işlem idarî işlem 

değildir. Yasama ve yargı fonksiyonu çerçevesinde yapılan işlemler yasama ve yargı 

işlemleridir. İdarî işlemi yasama ve yargı işlemlerinden ayırırken maddî ve organik 

kriter olmak üzere iki kriterden faydalanılır97.  

Maddî kriter, işlemi, onu yapan organlardan bağımsız olarak değerlendirerek, 

işlemin içeriğine göre idarî işlem olup olmadığını belirlemektedir. Maddî kritere göre 

yasama işlemi, maddî mahiyetine göre “kural-işlem”dir. Yani kural koyar; genel, 

sürekli, objektif, kişilik dışı düzenlemeler yapar. İdarî işlem ise “sübjektif işlem”dir. 

İdarî işlem sübjektif hukukî durum doğurucu bir etkiye sahiptir. Yasama işlemiyle 

idarî işlemin arasında; birincisinin sürekli genel ve soyut, ikincisinin ise daima 

bireysel ve somut durum yaratması gibi bir fark vardır. Yargı işlemi ise karma yapılı 

bir işlemdir, devlet kendi önüne getirilen bir uyuşmazlığı çözmektedir. Maddî 

                                                
94  Dan.5.D. , E. 1995/4416, K. 1996/1911, T. 17.05.1996. Kararda, “İdari İşlem” ve “İdari İşlemin 

Unsurları” açıklanmıştır ve irdelenmiştir. , Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 58-62. 
95  Anayasa Mahkemesi E. 2003/46, K. 2003/46, T.04.06.2003; Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1988/2, 

K. 1989/1, T. 15.04.1989, A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar, 
7. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2010, s. 433-434 ve dn. 25 ve 27; Karavelioğlu, Karavelioğlu, 
a.g.e. , s. 57; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 68; Tan, a.g.e. , s. 750; Dan.İDDGK, E. 
2009/230, K. 2009/1797, T. 22.10.2009: “İdari işlem, idarî makamların kamu gücü ve kudreti ile 
hareket ederek, kamu hukuku alanında yaptığı tek yanlı, kesin ve doğrudan uygulanabilir 
nitelikteki işlemidir. İdari işlemin en belirgin özelliği, ilgilinin isteğine bağlı olmaksızın, idarenin 
tek yanlı iradesi ile ilgilinin hukuksal durumuna etki yapabilmesidir.”, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 25 Aralık 2012.  

96  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 433, dn. 34. 
97  Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 618; Tan, a.g.e. , s. 750; Sancakdar, a.g.e. , s. 327; Karavelioğlu, 

Karavelioğlu, a.g.e. , s. 62-63; Mukbil Özyörük, İdare Hukuku Dersleri (Çoğaltma), Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Belge Sunucusu: Yazar, Leon Duguit’in “hukukî tasarrufların” üç 
kritere göre sınıflandırabileceğine yönelik görüşüne atıf yaparak, hukukî tasarrufların, maddî  
(material) kriter, organik (organique) kriter, şeklî (formel) kritere göre tasnif edilebileceğini 
belirtmiştir.  
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kriterin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını birbirinden ayırmada tam olarak 

başarılı olmadığından bahisle eleştirildiği görülmektedir98. 

 Organik kriter ise, devletin işlemlerini, bu işlemleri yapan organa ve bu 

işlemlerin yapılış şekillerine göre tanımlamakta ve tasnif etmektedir. Bu kritere aynı 

zamanda şeklî kriterde denmektedir. Bu kritere göre yasama organının yaptığı işlem, 

yasama işlemi, yargı makamlarının işlemi yargı işlemi, idare organından çıkan 

işlemlerin ise idarî işlem olmaktadır. Ancak yasama ve yargı organının idarî işlem 

yapabilmesi de mümkündür99. Örneğin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin çalışanlarına yönelik birtakım işlemleri idarî işlem sayılabilir. Esasen bu 

da maddî kritere göre yapılan yorumun sonucudur. 

 İdarî işlemler, idarenin hukukî sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamaları 

olsalar da idarenin her irade açıklaması idarî işlem değildir. Örneğin idarenin özel 

mallarının işletilmesine yönelik bir işlem olan idarenin mülkiyetinde olan bir 

gayrimenkulün gelir elde etmek amacıyla kiraya verilmesi böyledir. Aynı şekilde 

Kamu İktisadî Teşekküllerinin üçüncü kişilerle olan işlemleri özel hukuk işlemi 

niteliğindedir. Bunları, idare cihazıyla ilişkili olduğu halde idarî işlem olmaktan 

alıkoyan husus, bu işlemler yapılırken idarenin kamu gücü ayrıcalıklarından 

faydalanmamasıdır. Bunun karşısında bir özel hukuk tüzel kişisinin kamu gücüne 

dayanarak idarî işlem tesis etmesi söz konusu olabilmektedir100. 

 Buradan anlaşıldığı üzere bir işlemin idarî işlem olarak tanımlanmasında rol 

oynayan en önemli kıstas işlemin kamu gücü ayrıcalığına dayanıp dayanmadığıdır. 

Bir işlemin idarî işlem olmasının en önemli sonucu da söz konusu idarî işlemlerin 

                                                
98  Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 618-619; Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, s. 435-436; Candan, 

Açıklamalı İdari Yargılama, s. 68; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 62; Sancakdar, a.g.e. , 
s. 327. 

99  Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, s. 436; Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 620; Candan, 
Açıklamalı İdari Yargılama, s. 69; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 63-64. 

100  Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, s. 436-438; Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 657; Candan, 
Açıklamalı İdari Yargılama, s. 76; Tan, a.g.e. , s. 226; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 58; 
Sancakdar, a.g.e. , s. 328. 
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özel hukuk değil idare hukukuna tâbi olmasıdır. İdarî işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların idarî yargılama düzenine tâbi olması da bir diğer önemli sonuçtur101. 

 İdarî işlemin beş unsuru bulunmaktadır. Bunlar, yetki, şekil, sebep, konu ve 

amaç unsurlarıdır. Bu unsurlardan herhangi birindeki sakatlık idarî işlemin hukuka 

aykırı olması sonucunu doğurur. Bu unsurların neyi ifade ettiğine birer cümle ile 

değinilecek olursa, yetki, idare adına irade açıklamasında bulunan kişi ya da kurulun 

söz konusu işleme ilişkin yetkisini; şekil, idarî işlemin yapılması için öngörülen 

biçim ya da yöntemi; sebep, idarî işlemin yapılmasını gerektiren nedenin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini; konu, idarî işlem ile beklenen sonucun kanunî olarak elde edilip 

edilmediğini; amaç ise idarî işlem için kanunun özel olarak öngördüğü amaç ya da 

idarî işlemlerin genel amacı olan kamu yararı için yapılmasını ifade eder102. 

 İdarî işlemleri özellikleri yönünden irdelemek gerekir. İdarî işlemler tek 

yanlıdır, idarî işlemlerde kamusal iradenin üstünlüğü söz konusudur. Taraflar 

arasında, özel hukuktaki eşitliğin aksine, eşitsizlik vardır. İdarî işlemler ancak kamu 

yararı için yapılır, bunun dışında başka bir amaç güdülerek yapılamaz. İdarî işlemler 

hem içeriği yönünden hem de yapanlar yönünden belli bir usûle bağlanmıştır, bu 

konularda bir serbesti söz konusu değildir. Her idarî işlemin bir kanunî dayanağı 

olması ve işlemlerin hukuka uygun olması gerekir. Bu nedenle, idarî işlemler hukuka 

uygunluk karinesinden yararlanırlar. İdarî işlemler uygulanabilir işlemlerdir; yani, bir 

idarî işlemin uygulanabilmesi için herhangi bir yargı kararına gerek yoktur; icraidir. 

Bazı idarî işlemler bakımından ise, başka bir aracıya gerek kalmadan idare kendisi 

uygulayabilir; buna da re’sen icra yetkisi denir. İcraî olan bir işlemin üçüncü kişiler 

üzerinde bir etki doğurması için idare tarafından birtakım faaliyetlere girişilmesi 

gerekir. Buna icraî işlemin idare tarafından re’sen icrası denir103. Re’sen icra, cebri 

olmayan re’sen icra ve cebir kullanarak re’sen icra biçimlerinde görülebilir. İdarî 

                                                
101  Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 660; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 76; Karavelioğlu, 

Karavelioğlu, a.g.e. , s. 58. 
102  Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, s. 441-442; Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 744 vd.; Tan, a.g.e. 

, s. 235 vd.; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 130 vd. ; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , 
s. 125 vd.; Sancakdar, a.g.e. , s. 331. 

103  Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, s. 440-441; Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 744 vd.; Tan, a.g.e. 
, s. 229; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 77; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 64; 
Sancakdar, a.g.e. , s. 327; Hasan Dursun, İdari İşlemlerin İdare Tarafından Re’sen İcrası, Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, S. 72, 2007, s. 247-275, s. 249-250. 
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işlemlerin önemli bir kısmı cebir kullanmaksızın idare tarafından re’sen icra 

edilirler104.  

 İdarî işlemin ayırıcı özellikleri şu şekilde de ifade edilebilir; bir idarî 

makamın eseri olması, kamu hizmetlerinin yürütülmeleri amacıyla yapılmış 

bulunması, yapılışında kamu gücü kullanılmış olması, idarenin tek yanlı iradesinin 

ürünü ve kesin ve yürütülebilir olmasıdır105. Yukarıda değinilen genel bilgilerden, 

çalışmamızla ilgili olarak, idarî işlemlerin idarî yargılamada iptal davası niteliğinde 

bir davanın konusu yapılabilmeleri için aranan “kesin” ve “yürütülmesi gereken” 

işlem olma şartlarını incelemek gerekir. 

3. İdarî İşlemin Kesin Olması Şartı 

 İdarî işlemin kesin olması hususu, işlemin iptal davasına konu olması 

bakımından aranan şartlardan birisidir. İdarî işlemin kesin olması, sürekli olarak idarî 

işlemin yürütülmesinin gerekli olması; yani, icraîlik özelliğiyle birlikte zikredilse de 

ondan farklıdır. Zira her yürütülmesi gerekli olan idarî işlem kesinse de, her kesin 

işlemin yürütülmesinin gerekli olduğu; yani, icraî niteliğinin bulunduğunu söylemek 

mümkün değildir. Buna duruma, görüş bildiren idarî kurul kararlarının kesin 

olmasına rağmen bağlayıcı olmaması dolayısıyla icraî olmaması örnek olarak 

gösterilebilir. İdarî işlemin icraî olması, işlemin idarî kimliğinin bir unsurudur. 

İşlemin yürürlüğe girmesi ve uygulanması ise işlemin iptal davasına konu 

oluşturabilmesi için zorunlu koşullardan birisidir ve işlemin icraîlik özelliğiyle ilgisi 

bulunmamaktadır106. 

 Konumuz açısından idarî işlemin kesin oluşu, idarî karar alma sürecinde nihaî 

işlemin ortaya çıkması bakımından önem taşımaktadır. Bu anlamdaki kesinlik, “idarî 

işlemin iptal davasına konu yapılabilmesi için gerekli bir koşul olarak, kesin ve 

                                                
104  Dursun, a.g.e. , s. 253. 
105  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 69; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 58; Sancakdar, 

a.g.e. , s. 328. 
106  Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 79-80, Celal Erkut, İptal Davasının Konusunu 

Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Ankara, Danıştay Yayınları No:51, 1990, s. 118; 
Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 65; Tan, a.g.e. , s. 779. 
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uygulanması zorunlu bir nitelik arz etmesi yani lâzımül icra olması gereğini ortaya 

koymaktadır107.  

İdarî işlemin kesin olması108, idarî karar alma sürecinin tamamlanarak nihaî 

işlemin ortaya çıkmasını anlatmaktadır. İşlemin, “hukuk düzeninde varlık 

kazanabilmesi için gerekli prosedürün son aşamasını geçirmiş bulunması”, diğer 

yandan ise, “başka bir idarî makamın onayına tâbi olmaması”, işleme kesinlik 

kazandırır109. İşlemin yapılışı için öngörülen usûle göre, işlemin hukuk sahnesinde 

varlık kazanabilmesi için, onayı alınması gereken son idarî makamın onayının 

alınmasıyla işlem kesinleşmiş olmaktadır. 

İdarî işlem için izlenmesi gereken prosedürün son aşamasından geçmesi ile 

kesinlik kazanması hususu ilk inceleme konularından birisi olan idarî merci tecavüzü 

ile de ilgilidir. Yukarıda incelendiği üzere yargı yoluna başvurmadan, başvurulması 

gereken bir idarî itiraz/başvuru yolu var ise, öncelikle bu yola başvurulması 

gerekmektedir. Aksi halde idarî mercii tecavüzünün olduğuna kanaat getirilmektedir. 

Zira işlemin kesinleşmesi bakımından bu başvuru/itiraz zorunludur; bu 

itirazın/başvurunun atlanması, davaya konu edilecek idarî işlemin prosedürünün 

tamamlanmaması durumunu ortaya çıkarmaktadır110. 

 İptal davasına konu olabilecek işlemin kesin olmasının yanı sıra tek yanlı 

olmasına da değinmek gerekir. Hatta iptal davasına konu olabilecek işlemin temel 

özelliği tek yanlı olmasıdır111. Tek yanlı işlemler bir tek bir kişi ya da makamın eseri 

olabileceği gibi, birden çok kişi veya makamın eseri de olabilir. Konusunu oluşturan 

sonucun ortaya çıkması için birden fazla iradenin gerektiği kollektif işlemler ile 

                                                
107  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 120; Tan, a.g.e. , s. 779. 
108  Dan.8.D. , E. 2010/7980, K. 2010/6465, T. 6.12.2010: “Baro disiplin kurulunun Barolar Birliği 

nezdinde itiraza tâbi kararın kesin işlem niteliğinde olmadığı, idarî davaya konu edilemeyeceği 
hakkında.”; Dan.İDDGK, E. 1985/103, K. 1985/103, T. 04.10.1985: “ Türkiye Barolar Birliği 
disiplin kurulu kararının onanmasına ya da onanmamasına ilişkin Adalet Bakanlığı kararının, idarî 
davaya konu edilebileceği hakkında.”, Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 80, dn. 77 ve 78. 

109  Celal Erkut, “İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir İdari İşlem Kavramı”, I. 
Ulusal İdare Hukuku Kongresi - Birinci Kitap: İdari Yargı, Ankara, 1990, s. 109-114, s. 111-
114; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 80; Tan, a.g.e. , s. 780. 

110  Erkut, Kesin ve Yürütülebilir İşlem, s. 113; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 80; Tan, 
a.g.e. , s. 780. 

111  Murat Sezginer, İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı, 
Ankara, Yetkin Yayınları, 2000, s. 35; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 77. 
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işlemin oluşması sürecinde bir başka makamın görüşünün alınmış olması tek yanlılık 

özelliğine halel getirmeyecektir. Tüm bunlar işlemin tek yanlılığı ile ilgili değil 

oluşma süreci ile ilgilidir. Tek yanlı işlemde tek bir irade açıklaması vardır112. 

 a. Zincir İşlemler Kuramı 

 Zincir işlemler ya da bağlı işlemler kuramı 20’inci yüzyılın başında ortaya 

atılmıştır. Bu kuram, idarî prosedürün içinde yer alan işlemlerin hukukî niteliğini 

ortaya koymak bakımından önemli bir işlev görmektedir. Zincir işlemler, nihaî 

kararın ortaya çıkabilmesi için zorunlu olarak öngörülen bir zincirin parçaları 

niteliğindeki her türlü inceleme, araştırma ve hazırlık işlemleri olarak tanımlanabilir. 

Zincirin halkalarını oluşturan işlemler kendilerine göre bir icraî nitelik taşırlar ve 

belirli bir zaman dilimi içerisinde söz konusu idarî sürecin ilerlemesini sağlarlar. 

Böyle bir etki doğurmalarının yanı sıra bunlar kendilerinden sonra gelen halka 

işlemler bakımından ise, sadece hukukî bir dayanak oluştururlar. İdarî süreç ise, 

amaçlanan nihaî işlemin ortaya çıkması ile sona erer113. 

 Zincir işlemleri belirli ve nihaî bir sonucu oluşturmak amacıyla birbirini 

izleyen ve tamamlayıcı bir dizi işlem olarak tanımlamak mümkündür. Bu tanım 

çerçevesinde ele alınması gereken ilk belirleyici özellik zincir işlemlerde bu zinciri 

oluşturan halkaların “hedeflenen amaç olan nihaî işlem” ortaya çıkıncaya kadar 

belirli bir süreklilik, devamlılık içinde birbirlerini izleme gereğidir. Zincir işlemler 

bakımından belirleyici olan bir diğer özellik ise, zinciri oluşturan halka işlemlerin 

düzenleyici olmayan bir dizi işlemden meydana gelmesi ve bunların arasında gerçek 

anlamda bir hukukî bağ bulunmasıdır. Seri işlemler, zincir işlemler ile aynı şeyi ifade 

etmez. Seri işlemler, tamamen bağımsız bir işlemler dizisinden ibarettir ve her 

aşamada gerçekleştirilen işlem bağımsız bir hukukî statüye sahiptir. Zincir 

işlemlerdeki “zincirin halkalarının” arasındaki hukukî bağın doğrudan ve zorunlu bir 

nitelik arz etmesi, halka işlemleri zincirden koparılmaksızın başlı başına hukukî bir 

                                                
112  Sezginer, a.g.e. , s. 36; Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 14-15; Candan, Açıklamalı İdari 

Yargılama, s. 77-78. 
113  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 121-122; Sezginer, a.g.e. , s. 56-57; Candan, Açıklamalı İdari 

Yargılama, s. 79-80. 
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varlık oluşturmayacakları ve dolayısıyla iptal davasına konu yapılamayacakları 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır114.  

Görüldüğü üzere nihaî işleme bu şekilde hukukî bir bağ ile bağlı bulunan 

halka işlemlerinde bağımsız olarak iptal davasına konu oluşturabilmeleri mümkün 

değildir. Zincir işlemler kuramına göre halka işlemlerin amacının nihaî işlemin 

ortaya konulmasını sağlamaktır. Halka işlemler hakkındaki dava açma süresinin 

geçmemiş olsa bile bunlar hakkında bağımsız bir iptal davası açılamayacağı; bununla 

birlikte halka işlemler hakkındaki hukuka aykırılık iddialarının ise, ancak nihaî 

işleme karşı açılacak iptal davasında öne sürülebileceği bu kuramdan çıkan bir 

sonuçtur115.    

 b. Ayrılabilir İşlem Kuramı 

 Ayrılabilir işlem kuramı ilk defa idarenin sözleşmelerinin hazırlanması 

aşamasında idare tarafından yapılan tek yanlı hukukî işlemlerin niteliğinin 

belirlenmesi konusunda ileri sürülmüştür. Bu kuram, idarî karar alma süreci içinde 

gerçekleştirilen işlemler arasında ancak nihaî işlemin iptal davasına konu 

olabileceğini öngören zincir işlemler kuramının da bu anlamı itibarıyla terk 

edilmesini sağlamıştır. Ayrılabilir işlem kuramına göre, hukukî prosedür ve statüler 

içinde yer alan ancak doğurdukları hukukî sonuçlar açısından farklı özelliklere sahip 

olan işlemlerin iptal davasına konu oluşturabileceklerini kabul etmektedir. Ayrılabilir 

nitelikteki işlemlerin idarî prosedür içinde, bir sonraki işlem ile ortaya 

konulamayacak özellikteki birtakım hukukî sonuçları yaratma gücü bulunmaktadır. 

Bu etkilerinden dolayı ayrı bir kişiliğe sahiptirler prosedür ile olan hukukî bağları 

çözülebilir niteliktedir116. 

 Zincir işlemlerin halkalarının nihaî işlemden ayrılarak iptal davasına konu 

edilebilmeleri için bunların hukukî sonuç doğurabilir nitelikte işlemler olması 

gerekmektedir. İcraîlik özelliği bulunmayan, idarî prosedür içinde yer alan hazırlık 

                                                
114  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 122-123; Sezginer, a.g.e. , s. 57; Candan, Açıklamalı İdari 

Yargılama, s. 80. 
115  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 123; Sezginer, a.g.e. , s. 57; Candan, Açıklamalı İdari 

Yargılama, s. 80. 
116  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 128-129; Sezginer, a.g.e. , s. 137; Tan, a.g.e. , s. 773. 
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işlemleri ile görüş bildiren işlemler ayrılabilir işlemler kuramı çerçevesinde 

değerlendirilemez. İdarî bir süreç içerisinde meydana gelen işlemleri “ayrılabilir” 

olması konusunda kesin bir ölçüt yoktur. Bu konuda idarî yargı/vergi yargısı 

hâkimlerinin büyük bir takdir yetkisi söz konusudur117. Ayrılabilir işlemler kuramı 

uyarınca, yer aldıkları idarî süreç ve statülerden bağımsız olarak farklı birtakım 

hukukî sonuçlar yaratabilen işlemlerin, söz konusu statü ve süreçten ayrılarak iptal 

davasına konu oluşturabileceği belirtilmektedir118. 

4. İdarî İşlemin Yürütülmesi Gereken İşlem Olması Şartı: 

İcraîlik Kavramı 

 İdarî işlemin iptal davasına konu olabilmesinin şartlarından birisi de işlemin 

kesin olmasının yanı sıra ortada “yürütülmesi gereken bir idarî işlemin” olmasıdır. 

Kamu gücü ve kudretinin, üçüncü kişiler üzerinde ayrıca bir başka işlemin varlığına 

gerek olmaksızın doğrudan doğruya çeşitli hukukî sonuçlar doğurmak suretiyle 

etkisini gösterdiği işlemler, yürütülmesi gereken; yani, icraîlik özelliğine sahip 

işlemlerdir119. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda “yürütülebilirlik” olarak ifade 

edilen icraîlik; “etkili işlem”, “idare edilenlerin hukukunu etkileyen işlem”, “kesin ve 

yürütülmesi gerekli işlem” kavramlarıyla da ifade edilmektedir. İdarenin var olan 

hukuk düzeninde etki ve/ya da hukukî sonuç yaratmak yönündeki iradesini 

açıklaması, işlemin icraîlik özelliği kazanması için tek başına yeterli olmaktadır120. 

 Türk hukukunda “icraîlik” anlamında kullanılan “etkililik/etkili işlem” 

kavramı doğru bir kullanım değildir121. Çünkü icraîlik bizatihi işlemin niteliği 

bakımından önem taşırken etkililik, işlemin üçüncü kişiler üzerinde doğurduğu 

hukukî sonuçlar açısından değer ifade etmektedir. Dolayısıyla etkililik daha çok 

                                                
117  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 129-130; Sezginer, a.g.e. , s. 59. 
118  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 130; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 139; Tan, a.g.e. , s. 774; 

Sezginer, a.g.e. , s. 59. 
119  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 119; Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, s. 509; Candan, 

Açıklamalı İdari Yargılama, s. 82. 
120  Sezginer, a.g.e. , s. 44-45; Candan, Açıklamalı İdari Yargılama, s. 80; Alan, a.g.e. , s. 64; Tan, 

a.g.e. , s. 766. 
121  İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1996, s. 309, dn. 472; Erkut, Kesin 

ve Yürütülmesi Gereken İşlem, s. 109; Tan, a.g.e. , s. 766. 
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menfaat ihlâli hususu122 ile ilgilidir. Buradan anlaşıldığı üzere, icraî olan bir işlemin 

iptal davasına konu edilememesi, icraî olduğu halde, henüz üçüncü bir kişi üzerinde 

bir etki göstermemesi ya da bir kimsenin menfaatini zedelememesinden 

kaynaklanabilir123. Dolayısıyla icraîlik özelliği işlemin iptal davasına konu 

olabilmesi bakımından tek başına yeterli değildir. Bunun yanı sıra işlemin yukarıda 

belirtildiği gibi kesin bir işlem olması ve iptal davası açacak olan kişinin menfaatini 

etkilemesi gerekmektedir. 

İdarenin, belli bir konuda açıkladığı tek yanlı iradesinin, ilgili kişilerin 

kabullerine bakılmaksızın hukuk düzeninde değişikliğe yol açmasının bu iradenin 

icraîlik özelliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir. İcraî kararların, tek yanlı idarî 

işlemden başka bir şey olmadığı, idarî kararların icraîlik ve tek yanlılık özelliğinin 

aynı anlama geldiği belirtilmektedir124. Genellikle idarenin kararları icraî niteliktedir. 

Ancak idareden çıkan her tek yanlı işlemin icraî niteliği yoktur. İcraî olmayan 

işlemler denilen bu tür işlemlere hazırlık işlemleri125, teyit edici işlemler, iç düzen 

işlemleri126, enformel işlemler örnek olarak verilebilir. İcraî olmayan işlemler, 

idareden sadır olmakla birlikte herhangi bir hukukî sonuç doğurmayan, hukuk 

düzeninde bir değişikliğe yol açmayan idarî işlemlerdir127. 

İcraîlik özelliğini, re’sen icra edilebilirlik özelliğiyle karıştırmamak gerekir. 

İcraî olan işlem hukuk dünyasında bir değişiklik meydana getirir fakat bu icraî 

işlemin hukuk dünyasında meydana getirdiği değişikliklerin maddî âleme yansıması 

için idarenin birtakım eylemlerde bulunması, bunu uygulamak için birtakım 

                                                
122  Dan.3.D. , E. 2009/6111, K. 2011/6209, T. 24.10.2011.  
123  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 119; Sezginer, a.g.e. , s. 45; Candan, Açıklamalı İdari 

Yargılama, s. 107; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 113. 
124  Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 673.  
125  Dan.8.D. , E. 1996/3742, K. 1998/776, T. 03.03.1998: “Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı vergi 

iadesi tasdik raporlarının işleme konulmadan önce, Bakanlığa gönderilmesi ilgili vergi dairelerini 
bildirilmek üzere, valiliklere gönderdiği yazının bir iç yazışma niteliğinde olduğu, kesin ve 
yürütülmesi gereken bir işlem olmadığından iptal davasına konu edilemeyeceği hakkında.”, 
Candan Açıklamalı İdari Yargılama, s. 86, dn. 101.   

126  Dan.7.D. , E. 2006/5220, K. 2007/394, T. 08.02.2007: “ ‘Vergi Dairesi İşlem Yönergesi’ idarenin 
iç işleyişi ile ilgili bir düzenleme olup, ilgililer yönünden herhangi bir hak ve borç doğurmaz. Öte 
yandan bu yönergenin ihlâli halinde bu ihlâl, ilgililer yönünden bir yaptırım uygulamasını da 
gerektirmez. Bu nedenlerle kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte olmayan bu işlemin, dava 
konusu edilebilmesi mümkün değildir.”, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 66. 

127  Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 675; Erkut, İdari İşlemin Kimliği, 133 vd. ; Candan, Açıklamalı  
İdari Yargılama, s. 85-88; Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 65-79. 
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ameliyelerde bulunması gerekebilir. İşte idarî işlemin idarece re’sen icrası, bir icraî 

işlemin hukuk âleminde doğurduğu yeniliğin idarenin birtakım eylemleriyle maddî 

âlemde de gerçekleşmesidir128. 

5. Vergi Hukuku Bakımından Kesin ve Yürütülmesi Gereken 

İşlemler 

Vergi konusundaki kesin ve yürütülebilir işlemler, vergi daireleri ve diğer 

yetkili mercilerin, vergi hukuku alanında tesis ettikleri uygulanabilir nitelikte; 

yükümlünün veya sorumlunun hukukunu doğrudan etkileyen ve onların hak ve 

yükümlülüklerinde değişiklik veya yenilik yaratan irade açıklamalarıdır 129. 

Vergi hukuku bakımından kesin ve yürütülmesi gereken işlemlerden bazıları 

aşağıda incelenmektedir. Doktrinde ve yargı kararlarında vergi hukuku bakımından 

kesin ve yürütülmesi gereken işlemler olarak zikredilen işlemlere yer verilmeye 

çalışılmıştır.    

a. Tarh İşlemi 

Vergi Usul Kanunu’nun 20’inci maddesi tarh işleminin, vergi alacağının 

kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından 

hesaplanarak bu alacağı miktar itibarıyla tespit eden bir idarî işlem olduğunu 

belirtmektedir. Tarh işlemi bireysel ve yükümlendirici bir işlemdir. İşlemin içeriği 

bakımından ise inşaî değil izharî niteliktedir çünkü vergiyi doğuran olay neticesinde 

zaten vergi borcu doğmuş olmaktadır, tarh işlemiyle bu tespit edilmektedir130.  

Tarh işleminin, şart işlem (durum işlem, koşul işlem) ve sübjektif işlem 

(öznel işlem) ayrımında ise tipik bir sübjektif işlem örneği olduğunu belirtmek 

gerekir. Zira şart işlemde ortaya çıkacak olan durum tek tip ve önceden 

                                                
128  Günday, a.g.e. , s. 125; Sezginer, a.g.e. , s. 45; Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 675-676.  
129  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 65. 
130  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 90; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 96; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 

112; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 275-276; Kırbaş, a.g.e. , s. 106; Mutluer, Vergi Hukuku, 
s. 96; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 51; Oktar, Vergi Hukuku, s. 110; Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 
691; Öner, a.g.e. , s. 122.   
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belirlenmiştir. Buna karşılık sübjektif işlemde sübjektif veriler değerlendirilerek 

ortaya çıkarılan sonuç değişiklik arz eder131. 

Tarh işleminin dava konusu edilebilebilmektedir. Bu işlemin, kesin ve 

yürütülebilir bir işlem olmasının yanı sıra muhatabının hukukî durumunda bir 

değişiklik yaratarak132 onun menfaatini etkilediğinde de şüphe yoktur. Ancak 

belirtmek gerekir ki Vergi Usul Kanunu’nun 378’inci maddesi gereği, beyannameye 

dayanan tarh işlemlerine karşı dava açılamamaktadır. Dava konusu edilebilecek olan 

tarh işlemleri, re’sen, ikmâlen ve idarece tarh işlemleridir. Beyana dayanan tarh 

işlemine karşı dava açılabilmesi için beyannameye ihtirazî kayıt konulması ya da 

vergi hatasının bulunması gerekmektedir133. 

b. Özelge ve Sirkülerin Dava Konusu Edilip Edilemeyeceği 

Sorunu 

 Özelgeler (muktezalar), Vergi Usul Kanunu’nun 413’üncü maddesi uyarınca, 

mükelleflerin vergi durumları ve uygulamaları ile ilgili, şüpheli ve tereddütlü 

gördükleri hususlar hakkında ilgili makamlardan istedikleri izahat yazılarıdır. İlgili 

makamlardan kasıt; Gelir İdaresi Başkanlığı ve bu hususta yetkili kılınan 

makamlardır. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan istenen bu izahat talepleri, aynı durumda 

olan tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek 

maksadıyla sirküler ile de cevaplandırılabilir. 

                                                
131  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 89; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 96; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 

112; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 276; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 51; Gözler, İdare Hukuku 
Cilt I, s. 687-688; Saban, a.g.e. , s. 130; Oktar, a.g.e. , s. 110. 

132  Dan.4.D. , E. 2002/4036, K. 2003/2246, T. 07.10.2003: “Vergi Dairelerinin idarî işlevleriyle ilgili 
olarak vergi hukuku alanında tesis ettikleri, doğrudan uygulanabilir nitelikte, yükümlünün 
hukukunu doğrudan etkileyen ve onların hukukî statülerinde hak ve yükümlülüklerinde değişiklik 
veya yenilik yaratan irade açıklamalarına karşı açılan davaların görülüp çözümlenmesi görevi 
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ( a ) bendi hükmü gereği vergi mahkemelerine aittir. Bu 
hükme dayanılarak idarenin tarh, tahakkuk ve tahsil dışında kalan ancak idarî işlem niteliğinde 
olduğundan kuşku duyulmayacak işlemlerin davaya konu edilemeyeceklerinin kabulü mümkün 
değildir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 29 Aralık 2012.  

133  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 96; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 97; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 
113; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 275-276; Kırbaş, a.g.e. , s. 108; Saban, a.g.e. , s. 131; 
Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 51-52; Oktar, Vergi Hukuku, s. 112; Öner, a.g.e. , s. 124. 
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  Birer idarî yorum olan134 özelge ve sirkülerler135, yükümlüler bakımından 

bağlayıcı; yani, kesin ve yürütülmesi gereken işlem niteliğinde olmadıklarından 

dolayı dava konusu edilemezler136. Ancak idarenin açıklama yapma konusunda 

yetkisini aşarak kanunda yer almayan hukukî sonuçlar doğuracak şekilde genel 

nitelikte düzenleyici işlem yapması durumunda söz konusu işlem dava konusu 

edilebilir137.       

c. Ceza İhbarnamesi  

 Vergi Usul Kanunu’nun 365’inci maddesiyle verilen yetkiye dayanarak vergi 

idareleri tarafından yapılan ceza kesme işlemleri, Vergi Usul Kanunu’nun 366’ıncı 

maddesinde şekli gösterilen “ceza ihbarnamesi” ile ilgililerine duyurulmaktadır. 

Vergi suçlarından dolayı yargılanmaları ceza mahkemelerinin görev alanında olanlar 

bahsedilen cezaların dışında kalmaktadır. Mükellefler ve/ya da vergi sorumluları 

vergi kanunlarına aykırı davranmaları durumunda Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen 

idarî para cezaları ile cezalandırılmaktadırlar. Kendi adlarına kesilen bu cezalara 

karşı cezanın muhataplarının dava açmaları mümkündür. Dava açabilmek için 

cezanın kesilmiş138 ve muhataba tebliğ edilmiş139 olması gerekmektedir140. Ceza 

                                                
134  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 18; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 24; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 

34; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 18; Oktar, Vergi Hukuku, s. 39; Öner, a.g.e. , s. 49. 
135  Dan.VDDGK, E. 2007/495, K. 2008/159, T. 22.02.2008: “  Bir yasa hükmünün ne şekilde 

uygulanacağı konusunda mükellefleri ‘bilgilendirmek’, amacıyla 213 sayılı Yasa’nın 413. 
maddesine dayanılarak yayımlanan ‘Sirküler’,  genel düzenleyici işlem niteliği taşımadığından, 
iptal davasına konu edilemez.”, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 73. 

136  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 16; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 43; Karakoç, Genel Vergi 
Hukuku, s. 118; Kırbaş, a.g.e. , s. 36, 37; Saban, a.g.e. , s. 45-46; Oktar, Vergi Hukuku, s. 39-40; 
Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 18; Öner, a.g.e. , s. 49; Dan. VDDK, E. 2011/447, 2012/147, T. 04.04.2012, 
Danıştay Dergisi, Y. 2012, S. 131, s. 437-440. 

137  Dan.VDDGK, E. 2007/49, K. 2008/249, T. 18.04.2008: “Uyuşmazlık konusu Sirkülerin 
incelenmesinden, Vergi Usul Kanununun 413. maddesinde Maliye Bakanlığına veya Bakanlığın 
yetkili kıldığı makama vergi uygulamaları ile ilgili olarak açıklama yapma konusunda verilen yetki 
aşılarak, yatırım indirimi ve özel maliyet bedeli uygulamaları yönünden Kanunda yer almayan 
hukukî sonuçlar doğuracak genel nitelikte düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, 
düzenlemenin yetki aşımı nedeniyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ocak 2013.  

138  Dan.9.D. , E. 2002/5919, K. 2004/4812, T. 12.10.2004: “ …olayda davacı şirket adına henüz bir 
vergi tarh edilip ceza kesilmediği, sadece inceleme raporunun tebliğ edildiği, bu nedenden anılan 
yasal düzenlemeye göre ortada henüz kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem bulunmadığı 
gerekçesiyle reddeden İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 04.07.2002 tarih ve 2002/1287 sayılı 
kararının; inceleme raporuna istinaden adlarına ihtiyatî haciz ve ihtiyatî tahakkuk yapılabileceği 
ileri sürülerek bozulması istenilmektedir… Temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 
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ihbarnamelerinin ilgililer açısından kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olduğu ve 

ilgililerin menfaatini etkilediği açıkça görülmektedir141. Ancak Danıştay,  

ihbarnamenin düzenlenip henüz tebliğ edilmeden, ilgiliye, ödenmeyen vergiler ve 

bunlara ilişkin ceza, gecikme faizi ve zammının bir ay içinde ödenmesini istediği 

yazının ‘uyarı’ niteliğinde olduğuna ve bunun dava konusu edilebilecek kesin ve 

yürütülebilir bir işlem olmadığına hükmetmiştir142.          

ç. Genel Tebliğler, İç Genelgeler ve Genel Yazılar ile Yok 

Hükmündeki Düzenleyici İşlemler  

Genel tebliğler, vergi kanunlarının uygulanması hususunda Maliye Bakanlığı 

tarafından çıkarılan ve kanunların açıklanmasını ve yorumlanmasını kapsayan genel 

nitelikteki direktiflerdir. Vergi hukukunun kaynakları bakımından genel tebliğler, 

kural olarak bağlayıcı kaynak değil, yol gösterici niteliktedir. Ancak kanunların 

açıkça verdiği yetkiye dayanarak çıkarılan genel tebliğler bağlayıcı niteliktedir143. 

Genel tebliğlerin dava konusu edilebilmesi için, kesin ve yürütülebilir 

işlem144 olmasının yanında yükümlülerin hukukî durumunu doğrudan etkilemesi yani 

                                                                                                                                     
20.600.000.-lira ilam harcının temyiz isteminde bulunandan alınmasına, 12.10.2004 tarihinde 
oybirliği ile karar verildi.”  

139  Dan., 11.D. , E. 1999/1034, K. 2000/3748, T. 10.10.2000:  “…Vergi davası açılabilmesi için 
davaya konu olabilecek kesin bir işlemin, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ olması gerekir.” 

140  Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 20. Baskı, Ankara, Yaklaşım 
Yayıncılık, 2012, s. 321.   

141  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 65. 
142  Dan.3.D. , E. 2001/4400, K. 2003/4925, T. 11.11.2003, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 74. 
143  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 18; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 24; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 

42,43; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 113; Kırbaş, a.g.e. , s. 35; Saban, a.g.e. , s. 44-45; ; 
Mutluer, Vergi Hukuku, s. 34; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 17-18; Oktar, Vergi Hukuku, s. 38; Öner, 
a.g.e. , s. 48-49. 

144  Dan.VDDGK, E. 2003/281, K. 2003/410, T. 14.11.2003: “7.12.2001 gün ve 24606 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları konulu Genel 
Tebliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan, Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyet 
gösteren gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına Türkiye'deki firmaların yapacakları eşya 
satışlarının ihracat kapsamında değerlendirilmeyeceği; dolayısıyla, bu mağazalara eşya gönderen 
firmaların genel esaslar çerçevesinde düzenleyecekleri faturalarda katma değer vergisini ayrıca 
göstermeleri ve bu tutarı mağaza işleticisi firmalardan tahsil etmeleri gerektiği yolundaki hükmün 
iptali, davacı Genel Müdürlüğün bir biriminin diğer birimine yaptığı satış sırasında düzenlenen 
faturada sözü edilen fıkra uyarınca gösterilerek ödendiği ileri sürülen katma değer ve özel tüketim 
vergilerinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan davayı, 2577 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasının 4 b bendi uyarınca incelenmeksizin reddeden, Danıştay Yedinci Daire 
kararı yükümlü kurum tarafından temyiz edilmiştir. 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü 
maddesinin (d) işaretli bendinde; bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya 
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davacı bakımından menfaat ihlâli şartının da oluşması gerekir. Tek başına yeni 

kurallar içeren hukukî düzenleme getirmeyen145, sadece kanunî düzenlemelerin 

açıklamasını ihtiva eden genel tebliğler idarî davaya konu edilemez146. Bunun 

karşısında normatif düzenlemeler içeren genel tebliğler dava konusu edilebilir147. 

                                                                                                                                     
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak 
düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarına Danıştay’ın ilk derece 
mahkemesi olarak bakacağı kurala bağlanmıştır. Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ile ilgili 
8 seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin dava konusu 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, Türkiye 
Gümrük Bölgesinde faaliyet gösteren gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına Türkiye'deki 
firmaların yaptıkları eşya satışlarının ihracat kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu satışlar 
dolayısıyla düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi gösterilerek tahsil edileceği kuralı 
getirilmiştir. İdarenin yaptığı bu düzenleme; tek taraflı, irade açıklamasıyla tesis edilmiş, kesin ve 
yerine getirilmesi zorunlu nitelikte ayrıca ülke düzeyinde uygulanacak olması nedeniyle de, genel 
düzenleyici işlem niteliğindedir. Öte yandan, anılan Genel Tebliğ uyarınca düzenlenen faturalarda 
gösterilen vergilerin ihtirazî kayıtla beyanname verilmek suretiyle ödendiği de belirtildiğine göre, 
dava konusu genel tebliğ hükmü ile uygulama işleminin üst hukuk normlarına ve hukuka uygun 
olup olmadığı incelenerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken, idarî yargı yerinde açılacak 
davaya konu edilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu kişisel veya düzenleyici idarî işlemin 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen kararda hukuka 
uygunluk görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 3 Ocak 
2013.  

145  Dan.7.D. , E. 2000/3710, K. 2002/4371, T. 24.12.2002: “…8 seri no'lu Gümrük Hattı Dışı Eşya 
Satış Mağazaları konulu Gümrük Genel Tebliğinin 5'inci maddesinin 1'inci fıkrası, 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun 4'üncü maddesinde tanımlanan anlamda kural koyucu, yani düzenleyici 
olmadığı gibi, mal teslimi sırasında düzenlenen faturada katma değer vergisinin miktarının 
gösterilmesi de idarî işlem olmadığından ortada, idarî yargı yerlerinde açılacak davaya konu 
edilebilecek nitelikte kişisel veya düzenleyici idarî işlem mevcut değildir.”, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 4 Ocak 2013. 

146  Dan.4.D. , E. 1989/1807, K. 1990/2101, T. 13.06.1990: “…Hâlbuki idarî davaya konu olabilecek 
düzenleyici bir işlemden söz edilebilmesi için o işlemin, genel ve objektif kurallar koyan nitelikte 
olması gereklidir. İptali istenen 156 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ise, yukarıda 
değinildiği üzere tek başına yeni kurallar içeren hukukî bir düzenleme getirmemekte, sadece yasal 
düzenlemelerin açıklamasını ihtiva etmekte olduğundan, idarî davaya konu teşkil edebilecek 
düzenleyici işlem mahiyetinde bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle, davanın reddine 13.6.1990 
gününde oybirliğiyle karar verildi.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 4 Ocak 2013. 

147  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 16, dn. 2; Öner, a.g.e. , s. 48; Dan.VDDGK , E. 2003/49, K. 
2003/29, T. 21.03.2003: “ …Dava, 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin D 
bölümünde yer alan; cep telefonu işletmecilerinin verdiği haberleşme hizmetlerinde kullanılan 
kartların satışını yapanların, özel iletişim vergisi mükellefi olmamaları nedeniyle cep telefonu 
işletmecilerinin hesapladığı özel iletişim vergisini katma değer vergisi matrahından indirmelerinin 
söz konusu olmadığı yolundaki 3. paragrafın iptali istemine ilişkindir….esasen 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun indirime ilişkin hükümleri ile 4481 sayılı Kanunun 4605 sayılı Kanunla 
değişik ve özel iletişim vergisini düzenleyen 8 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin Bakanlık 
anlayışını alt idarî birimlere duyurmayı amaçlayan dava konusu Genel Tebliğ normatif (kural 
koyucu) nitelikte olmayıp, Danıştay'da ilk derece mahkemesi olarak açılacak idarî davaya konu 
edilemez.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 5 Ocak 2013.  
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 İç genelgeler148 ve genel yazılar149, genel tebliğler gibi Resmi Gazete’de 

yayımlanmamakta; vergi dairelerine ve gerekli diğer birimlere gönderilmektedir. 

İdarenin kendi içerisinde düzeni ve işleyişi sağlamak amacıyla çıkardığı iç genelge 

ve genel yazılar, mükellefler bakımından bir bağlayıcılığı olmadığı gibi onların 

haklarını etkileyecek bir nitelikleri de yoktur. Bu yüzden kesin ve yürütülmesi 

gereken bir işlem kabul edip dava konusu edilememektedirler. Ancak iç genelge ve 

genel yazılarda sübjektif hakları ihlâl edecek nitelikte iseler dava konusu 

yapılabilirler150. 

 Düzenleyici işlem, idarenin aynı durumda olan idare edilenler için bağlayıcı, 

üst hukuk normunun belirlediği şekilde soyut hukuk kuralı koyan, yani normatif 

nitelikte olan tek yanlı tasarruflara verilen addır151. İdarî işlemlerin unsurlarındaki 

sakatlık dolayısıyla işlemin iptali söz konusu olabilirken bazen işlemin unsurlarında 

öylesine sakatlıklar olur ki, bu işlem yok hükmünde sayılabilir. Yok hükmündeki 

işlemlerde sakatlık çok ağırdır ve işlem hiç doğmamış sayılır. Bu sebeple bu 

işlemlere uyma zorunluluğu olmadığı gibi bunların dava konusu edilmesine de gerek 

yoktur152. Dava konusu edildiği vakit ortada kesin ve yürütülmesi gereken işlem 

olmadığı gerekçesiyle dava reddedilecektir153.  

d. Uzlaşma Tutanağı ve Uzlaşma Komisyonu Kararları 

 Uzlaşma, re’sen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergilerle bunların cezaları 

konusundaki anlaşmazlıkların, yükümlü ile vergi dairesinin anlaşmaları suretiyle 

                                                
148  Dan.7.D. , E. 2002/4267,K. 2002/4266, T. 18.12.2002: “ Dava konusu edilen ‘Genelge’nin de, 

hukuk düzeninde herhangi bir değişiklik yapmaması ve kural koymaması nedeniyle, idarî davaya 
konu edilmesi mümkün değildir.”, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 65. 

149  Dan.7.D. , E. 2002/4547, K. 2003/15, T. 16.01.2003: “ Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün çay 
fiyatlarına ilişkin açıklama yapan yazısı, idarî davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülebilir bir 
işlem değildir.”, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 73. 

150  Dan.9.D. , E. 1991/573, K. 1991/3295, T. 13.11.1995, Bu kararda Maliye Bakanlığı’nın bir iç 
genelgesinde … markasının … model kapalı kasa kamyonetini, “panel satışı” sayarak vergi 
salınması istenmiştir. Bu iç genelge dava konusu edilmiş ve mükellefin sübjektif hakkını ihlâl 
ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir. ,  Kızılot, Kızılot, a.g.e. , s. 330,331 ve dn. 737.  

151  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 284; Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 1153; Günday, a.g.e. 
, s. 110; Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 66.  

152  Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama, s. 300; Gözler, İdare Hukuku Cilt I, s. 1011; Günday, a.g.e. 
, s. 165. 

153  Dan.7.D. , E. 2001/337/, K. 2002/3092, T. 03.10.2002; Dan.3.D. , E. 1998/3766, K. 1999/2187, T. 
27.05.1999, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 96-97. 
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barışçıl bir yolla ortadan kaldırılmasını sağlayan bir kurumdur. Bu yol hem idare 

hem mükellef yönünden kazançlı bir yoldur. Mükellef ödemesi gereken vergi aslı ve 

cezasının idareyle yaptığı görüşmeler sonucu indirebildiği ölçüde karlıdır. 

Uyuşmazlık yargıya taşınmadan kamu alacağının bir an önce idareye intikalinin 

sağlanması bakımından idare de uzlaşmadan karlı çıkmakadır. Olayın yargıya intikal 

ettirilmeyişi ve buna ilişkin masraflardan kurtulma ile vergi yargısını lüzumsuz 

şekilde meşgul etmeme bakımından da uzlaşmanın herkese faydası olduğu 

görülmektedir154. 

 Uzlaşmanın temin edilmemesi ve uzlaşmanın vaki olmaması durumunda bu 

durumun ilgilisine bildirimi üzerine, vergi yargısına başvurabilir. Bu hususta ilgilinin 

hukukî durumunu etkileyen idarenin tek yanlı icraî işlemi söz konusu olduğundan 

iptal davası gündeme gelebilmektedir155. Uzlaşmanın sağlanamaması halinde, 

uzlaşma görüşmeleri sırasında dava açma süresinin geçmiş ya da 15 günden az bir 

süre kalmışsa, dava açma süresi 15 gün uzamaktadır(VUK Ek m.7)156.    

                                                
154  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 170-171; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 228; Uluatam, Methibay, 

a.g.e. , s. 232; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 702; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 244; Kırbaş, 
a.g.e. , s. 193; Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku,  s. 56; Saban, a.g.e. , s. 508; Kızılot, Taş, 
a.g.e. , s. 147; Oktar, Vergi Hukuku, s. 153; Öner, a.g.e. , s. 208-209; Dan.9.D. , E. 2000/4207, 
K. 2003/4771, T. 09.10.2003: “Uzlaşmadan beklenen amacın, vergi uyuşmazlıklarının süratle halli 
ve böylece mükelleflerin tereddütlerinin bir an önce giderilmesi suretiyle onların huzura 
kavuşmalarının sağlanması, mükellefle idare arasında vergi yönünden ortaya çıkan ihtilafların yine 
kendi aralarında görüşülerek çözüme bağlanması olduğu, kanunun amacı göz önünde 
tutulduğunda, vergi incelemesiyle tespit edilen matrah üzerinden tahakkuk eden vergi ve buna 
ilişkin olarak kesilen ceza üzerinden yapılan uzlaşmanın söz konusu matrah ile ilgili anlaşmazlığı 
tümüyle kesin olarak ortadan kaldıracağının kabulü gerektiği, uzlaşma ile yükümlünün salınan 
vergi ve kesilen ceza hakkında uyuşmazlık yaratmayacağı kabul edildiğine ve bu konuda açık 
kanun hükmü nedeniyle herhangi bir tereddüt bulunmadığına göre, uzlaşmada taraf olan idarenin 
de dönem vergisi üzerinde uzlaşıldıktan sonra aynı dönem hakkında inceleme yaparak matrah 
belirlenmesinin uzlaşma ile sağlanmak istenen amaca aykırı düşeceği, bu durumda, uzlaşma ile 
mükellef veya adına ceza kesilen için yasada öngörülen kesinlik şartı aynı zamanda işlemi tesis 
eden idare içinde geçerli olduğundan üzerinde uzlaşılan vergi ve ceza ödendikten sonra cezanın 
kaçakçılığa dönüştürülmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık görülmemiştir. Uzlaşıldıktan sonra 
aynı dönem hakkında tekrar inceleme yapılarak matrah belirlenmesinin uzlaşma ile sağlanmak 
istenen amaca aykırı düşmektedir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 6 Ocak 2013. 

155  Dan.4.D. , E. 1986/5182, K. 1986/3057, T. 16.10.1986, Kızılot, Kızılot, a.g.e. , s. 323. 
156  Dan.11.D. , E. 1997/4611, K. 1999/1172, T. 07.04.1999, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 

(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 7 Ocak 2013. 
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Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde artık üzerinde uzlaşılan hususlar “uzlaşma 

tutanağı” ile tespit edilir. Uzlaşma tutanağı157 kesindir; tutanakta belirtilen ve 

üzerinde uzlaşılan hususlara karşı dava yoluna gidilemez ve herhangi bir itirazda 

bulunulamaz(VUK Ek m.6)158. Danıştay, “her ne kadar vergi davasının açılabilmesi 

için verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesi gerekse de uzlaşmanın 

sağlanamaması dolayısıyla düzenlenen tutanakta zaten verginin ve cezanın da 

belirlendiği ve muhatabın bunu öğrendiği” gerekçesiyle, uzlaşmaya varılamaması 

üzerine düzenlenen tutanağa karşı dava açmanın mümkün olduğunu kabul etmiştir. 

Ayrıca muhatabın vergi salınmadan ve ceza kesilmeden önce işlemden haberdar 

olduğu, bu hususun bildiriminin yapılmasının da gerekli olmadığı ve zaten bildirim 

yapılmasının amacının muhatabı işlemden haberdar etmek ve dava haklarını 

                                                
157  Uzlaşma tutanağının niteliği hakkında ilginç bir karar: Dan.3.D. , E. 1998/3766, K. 1999/2187, T. 

27.05.1999: “davacı adına re'sen salınan vergi ve kesilen cezalar nedeniyle yetkili uzlaşma 
komisyonuna başvurulduğu, uzlaşmaya varıldığı ve 10.4.1997 gün ve 1997/59 sayılı uzlaşma 
tutanağının düzenlendiği, uzlaşılan vergi ve cezaların 17.4.1997 gün ve 42 sayılı tahakkuk fişi 
uyarınca ödendiği, böylece uzlaşmanın sonuçlarını da doğurmasından sonra 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle eklenen ek 1. maddenin 4008 sayılı Kanunun 22 
nci maddesiyle değişen fıkrası ile 1.1.1995 tarihinden itibaren kaçakçılık suçu cezası kesilen 
tarhiyatlara ilişkin vergi ve cezaların uzlaşma mevzuu dışında bırakılmış olması nedeniyle 
10.4.1997 gün ve 1997/59 sayılı olup tarafların uzlaştığına ilişkin tutanağın, yine aynı uzlaşma 
komisyonu tarafından 14.10.1997 gün ve 1997/59 sayılı kararla ve komisyonun yetkisizliği 
gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmıştır. Kanunun uzlaşma müessesesini düzenleyen hükümleri 
topluca incelendiğinde, uzlaşmanın sağlandığına ilişkin olarak düzenlenecek olan tutanağın, 
niteliği itibariyle idarenin tek taraflı olarak oluşturduğu idarî işlemlerden olmadığı, idare ile 
verginin muhatabı arasında yapılmış bir sözleşme niteliği taşıdığı ve bu nedenle de idarenin tek 
taraflı olarak oluşturduğu idarî işlemleri gibi geri alınamayacağı sonucuna varılmaktadır. Öte 
yandan açık kanun hükmü gereği olarak kesin ve vergi dairesince gereği derhal yerine getirilmek 
zorunluluğu bulunan uzlaşma tutanağı; uygulanmak, tüm sonuçlarını doğurmak ve aradan altı 
aylık bir süre geçmiş olmakla davacı yönünden kazanılmış hak doğurmuş bulunduğu gibi idarede 
istikrar kuralı gereği olarak da artık geri alınamaz. Bütün bu nedenler karşısında dava konusu 
olan ve uzlaşmaya varıldığına ilişkin olarak düzenlenen tutanağın iptali yolundaki 14.10.1997 gün 
ve 1997/59 sayılı Uzlaşma Komisyonu kararı ağır biçimde hukuka aykırılık oluşturduğundan yok 
hükmünde sayılacağı, yok hükmünde bulunan işlemlerin ise dava açma süresinin geçmesi ile 
sağlıklı işlemler haline dönüşemeyeceği ve hukukî sonuçlar doğuramayacağı idare hukukunun 
temel ilkeleri arasındadır. Açıklanan hukukî durum karşısında dava konusu edilmiş olan .... 
Uzlaşma Komisyonunun 14.10.1997 gün ve 1997/59 sayılı kararının yok hükmünde bulunduğuna, 
hukukî sonuçlar doğuramayacağına, bu nedenle, idarî dava konusu da olamayacağına karar 
verilmesi gerekirken sözü edilen kararın hukukî sonuçlar doğurabilecek ve idarî davaya konu 
olabilecek bir idarî işlem olarak kabul edilmesi suretiyle inceleme yapılmış olmasında hukuka 
uyarlık görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 8 Ocak 
2013. 

158  Dan.3.D. , E. 2007/856, K. 2009/776, T. 16.03.2009: “Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması 
halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamayacağı ve hiçbir mercie şikâyette 
bulunulamayacağı kurala bağlandığından, uzlaşma tutanağının iptali istenemez.”, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 9 Ocak 2013. 
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kullanmasını sağlamak olduğu belirtilmiştir159. Buna karşılık tarhiyat öncesi 

uzlaşmanın gerçekleşmediği yönündeki tutanağının, kesin ve yürütülmesi gereken bir 

işlem olarak sayılmadığı ve dava konusu edilmeyeceği yönünde de kararlar vardır160.  

 Uzlaşma Komisyonunun, uzlaşma başvurularını, Uzlaşma Yönetmeliğinin 

10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen yönlerden inceleyip bu inceleme 

üzerine verdiği kararın; tek taraflı, kamu gücüne dayalı, hukuk düzeninde değişiklik 

yaratan, kesin ve yürütülmesi gereken işlem olduğu ve dolayısıyla dava konusu 

edilebileceği belirtilmektedir161. 

e. Takdir Komisyonlarının Bazı Kararları 

 Takdir komisyonları, yetkili makamlarca istenen matrah ve servet takdirleri 

yapmakla görevli vergi idaresi ve mükellef kesiminin temsilcilerinden oluşan sürekli 

ya da geçici komisyonlardır(VUK m.72-76). Takdir komisyonlarının kararlarına 

karşı dava açılıp açılamaması tartışılan bir husustur. Takdir komisyonlarının organik 

anlamda, oluşumu itibarıyla tam olarak idarî bir kurum olup olmadığı bir yana 

komisyonların takdir kararlarının da maddî anlamda idarî bir karar olduğu 

tartışmalıdır.  

Vergi idaresinin komisyon kararını değiştirme yetkisi yoktur; fakat, bu 

kararlara karşı dava açabilir. Takdir komisyonlarınca verilen kararların niteliği, 

üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu kararlara yükümlü temsilcileri katılması 

sebebiyle takdir kararları, idarenin iç işlemi özelliğini göstermez. Komisyonlar zaten 

yargılama makamı olmadıklarından dolayı kararları bir yargısal işlem de değildir. 

                                                
159  Dan.4.D. , E. 1997/1131, K. 1998/567, T. 17.02.1998, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 

www.kazanci.com, 9 Ocak 2013.  
160  Dan.9.D. , E. 1994/6066, K. 1995/2451, T. 10.10.1995, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 780. 
161  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 719; Kızılot, Kızılot, a.g.e. , s. 323; Karakoç, Vergi 

Yargılaması Hukuku, s. 61; Dan.4.D. , E. 1998/332, K. 1999/294, T. 11.02.1999: “Uzlaşma 
istemiyle yapılan başvurular üzerine yapılan toplantılarda uzlaşmanın vaki olmaması nedeniyle 
açılacak davalarda incelenecek olan işlem, uzlaşma komisyonunun kararıdır. Vergi Usul 
Kanunu'nun Ek 5 inci maddesi uyarınca uzlaşma komisyonlarınca uzlaşma müzakeresine 
başlamadan önce, talebin usûlüne uygun şekilde müddeti içinde yapılıp yapılmadığı ve uzlaşma 
komisyonun yetkisi içinde bulunup bulunmadığının inceleneceği belirtilmiştir. Uzlaşmanın vaki 
olmaması nedeniyle açılacak davalarda, iptali istenilen idarî işlem, uzlaşma komisyonunun kararı 
olduğundan mahkemece yapılacak inceleme de bu hususlara ilişkin olacaktır.”, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 10 Ocak 2013.  
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Takdir komisyonu kararlarına karşı yükümlülerce doğrudan uyuşmazlık çıkartılamaz. 

Vergi idaresinin takdir komisyonun belirlediği matraha dayanarak yaptığı tarh işlemi 

uyuşmazlığa konu olabilir. Burada kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde 

olan işlem tarh işlemidir. Dolayısıyla takdir komisyonlarının işlevi uzmanlığa 

dayanan, teknik bir düşünce ve takdirden ibarettir. Takdir komisyonunun kararları, 

tarh işlemine hazırlayıcı ön işlemler arasında yer almaktadır162. 

Takdir kararlarında, takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahatın 

bulunması gerekir163. Karardaki dayanakların ve açıklamaların matrahın oluşumunu 

ortaya koyacak nitelikte ve inandırıcı olması gerekmektedir. Belirtilen unsurların 

eksikliği takdir kararının delil olma niteliğini ortadan kaldırmaktadır164. 

 Vergi yargılamasında, takdir komisyonlarınca yapılan genel ve objektif 

nitelikteki matrah belirlemelerine karşı mükelleflerin doğrudan dava açması mümkün 

değildir. Mükellefler ancak bu karara dayanarak kendilerine bir tarh işlemi veya ceza 

kesme işlemi yapılırsa bu tarhiyat veya ceza kesme işlemlerine karşı dava 

açabilmektedirler165. Takdir komisyonu kararının dayanaktan yoksun olması, 

komisyon kararını istinaden yapılan işlemleri de hukuken sakatlamaktadır166.  

Saban’a göre takdir komisyonu kararlarını ayrılabilir işlem-zincir işlem 

kuramları çerçevesinde incelemek gerekir. Mükellef açısından, vergi dairesinin tarh 

işlemi zincir işlemdir, takdir komisyonu kararı bu zincirin halkalarından birisidir. 

Dolayısıyla zincirin bir halkası olan takdir komisyonu kararına karşı ancak tarh 

işlemiyle birlikte dava açılabilecektir. Ayrılabilir işlem kuramına göre ise, zincir 

işlemi meydana getiren işlemlerden birisi hukuksal sonuçlar doğurabilecek 

nitelikteyse zincir işlemden bağımsız olarak dava konusu edilebilecektir. Takdir 

komisyonu kararlarına karşı vergi dairesi dava açabilir. O halde takdir komisyonu 

                                                
162  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 102-103; Kırbaş, a.g.e. , s. 102; Oktar, Vergi Hukuku, s. 206; 

Yusuf Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, İzmir, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 69, 1996, s. 89-90.  

163  Dan.9.D. , E. 2000/5097, K. 2002/2078, T. 09.05.2002, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 11 Ocak 2013. 

164  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 272; Karakoç, Vergi Sorunlarının Çözümü, s. 90. 
165  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 102; Kızılot, Kızılot, a.g.e. , s. 324; Kırbaş, a.g.e. , s. 102; 

Saban, a.g.e. , s. 134. 
166  Dan.7.D. , E. 2000/7374, K. 2003/3622, T. 18.06.2003. 
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kararına dayanılarak yapılan tarh işleminde idarî işlem bir zincir işlemdir ve takdir 

komisyonu kararı olan halka, ayrılabilir işlemdir ve vergi dairesince dava konusu 

edilebilecektir167. 

Takdir komisyonu kararlarının, karardan etkilenenler bakımından kesin ve 

icraî kararlar olduğunu söylemek mümkündür. Ancak yukarıda incelendiği üzere, bir 

işlemin iptal davasına konu edilebilmesi için kesin ve icraî nitelikte olması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu işlemi dava etmedeki menfaat; yani, 

sübjektif ehliyet de gereklidir. Sübjektif ehliyet olan menfaat ihlâlinin, idarî işlemin 

“etkililik” özelliğiyle ilgili olduğuna yukarıda değinilmişti. Bu bakımdan takdir 

komisyonu kararının icraî bir karar olsa bile dava eden kişi üzerinde “etkili” 

olmaması dolayısıyla iptal davasına konu edilememesi pek de anlaşılmaz değildir. 

Yine yukarıda incelenen Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 

49’uncu maddesinin b fıkrasının 3’üncü bendini iptal eden kararından önce, söz 

konusu madde uyarınca takdir komisyonu kararlarına karşı dava açabilecekler 

kısıtlanmıştı. İdarenin sorunsuzca çalışabilmesini ve idarenin sürekli iptal davalarıyla 

muhatap olarak hantallaşmamasını ve işlemesini mümkün kılmak bakımından 

sübjektif ehliyet şartlarının varlığı aranmaktadır. Yani herkes her işleme karşı iptal 

davası açamamaktadır. Burada incelenen konuyla ilgili olarak bahsedilen kanun 

hükmünün iptali sonrası nasıl bir uygulama olacağı merak konusudur.  

Bahsi geçen iptal kararı iki yönden eleştirilebilir. Birincisi kararın karşı 

oyunda belirtildiği gibi zaten zincir işlemler kuramı uyarınca, menfaati zedelenenler 

tarafından tarh işlemi ve cezanın dayanağı komisyon kararının hukuka aykırılığı ileri 

sürülebilecek ve iptali istenebilecek idi. Bu bakımdan zaten bir hukukî denetim yolu 

vardı. İkincisi iptal edilen bentte belirtilen kurumların harekete geçirilerek komisyon 

kararlarının hukukî denetimden geçirilmesi ve iptalinin istenmesi söz konusu 

olabilecek idi. Kaldı ki bu kurumlar bakımından sübjektif ehliyet olan menfaat ihlâli 

şartının dahi aranmadığı görülmektedir. Çünkü bu kurumlar söz konusu takdir 

                                                
167  Saban, a.g.e. , s. 135-136; Uluatam, Methibay a.g.e. , s. 244 “ …takdir komisyonlarınca karar 

alınması… iptal davasına konu edilebilecek işlemler arasında yer almaktadır.”. 
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komisyonu kararlarının iptalini isteyebilmek bakımından kanunun tanıdığı bir 

sübjektif ehliyete sahip idiler168. 

f. Ödeme Emri 

  Ödeme emri, kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere karşı, yedi gün içinde 

borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmalarını bildiren, kamu borçlusuna 

ihtar niteliğinde bir belgedir169. Ödeme emrinin kesinlik ve icraîlik özelliklerini 

barındırdığında da şüphe yoktur170. İlgilinin hukukunda etki ve değişiklik yarattığı 

açıktır., ödeme emrine karşı ödeme emrinin muhatabı dava açabilecektir. Muhatap 

borcunun olmadığı171, borcu kısmen ödediği veya borcun zamanaşımına uğradığı 

gerekçeleri ile dava açılabilmektedir172.  

Borcun zamanaşımına uğradığı iddiasının davacı tarafından öne sürülmese 

bile idarî yargı hâkimi tarafından re’sen dikkate alınması gerekir. Zira bu husus idarî 

                                                
168  Dan.9.D. , E. 2006/2651, K. 2006/3101, T. 13.07.2006: “Kanun koyucu arsalara ait asgari ölçüde 

birim değer tespiti için oluşturulan takdir komisyonunda ziraat odasınca seçilmiş bir üyenin 
bulunmasını zorunlu kılmamış ise de arsalara ait takdirlerin, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe 
merkezlerindeki ziraat odalarına imza karşılığında verilmesini öngörmüş, kendilerine takdir 
komisyonu kararı tebliği edilen teşekküllerin vergi mahkemesinde dava açabileceklerini açıkça 
belirtmiştir. Bu durumda arsa m² birim değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararlarına karşı ziraat 
odalarının herhangi bir menfaat şartı aranmaksızın dava açabilecekleri yasa ile öngörüldüğünden 
işin esası incelenerek karar verilmesi gerekirken davayı ehliyet yönünden reddeden vergi 
mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 11 Ocak 2013. 

169  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 644; Candan, AATUHK, s. 258; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 
39; Kırbaş, a.g.e. , s. 134; Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 105; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 
63; Oktar, Vergi Hukuku, s. 323; Öner, a.g.e. , s. 198; Ağar, Verginin Tahsilatından Doğan 
Uyuşmazlıklar, s. 235; Gökhan Kürşat Yerlikaya, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun Şerhi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2012, s. 426. 

170  Candan, AATUHK, s. 271-272. 
171  Dan.9.D. , E. 2007/2494, K. 2009/1295, T. 11.03.2009: “Ödeme emrinin iptali istemiyle açılan 

davada, davacı şirketin ilgili dönemde ticari faaliyetin bulunmadığı yolundaki iddiasının, "borcum 
yoktur" kapsamında değerlendirilerek incelenmesi gerekir.”; Dan.7.D. , E. 2007/6456, K. 
2011/7477, T. 25.10.2011: “A. Karnesi muhteviyatı eşyaya isabet eden gümrük ve katma değer 
vergilerinin %10 fazlasıyla birlikte tahsili amacıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali 
istemiyle açılan davada; eşyanın gerçek değerinin 20.222.- avro değil; 770.-avro olduğu 
hususunun, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 58. maddesinde 
öngörülen itiraz nedenlerinden biri olan " borcum yoktur" iddiası kapsamında değerlendirilerek 
uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 12 Ocak 2013. 

172  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 163; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 644; Kırbaş, a.g.e. , s. 
134; Kızılot, Kızılot, a.g.e. , s. 327; Saban, a.g.e. , s. 520; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 63; Oktar, Vergi 
Hukuku, s. 323-324; Karakoç, , Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 103 vd.; Öner, a.g.e. , s. 198; 
Ağar, Verginin Tahsilatından Doğan Uyuşmazlıklar, s. 237; Yerlikaya, a.g.e. , s. 496. 
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yargılama düzeninde geçerli olan re’sen araştırma ilkesinin bir gereğidir173. Ayrıca 

Danıştay’a göre, ödeme emrine karşı, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci 

maddesi kapsamında idarî başvuruda bulunulamayacaktır174. 

g. Haciz İşlemi 

 Kamu alacağının takibi esnasında haciz uygulanması sebebiyle kamu 

borçlusunun malları üzerinde yapılan tasarruf da şüphesiz bir idarî işlemdir. Her idarî 

işlem gibi haciz işlemi de yargı denetimine tâbidir. Haciz işlemi kesin ve yürütülmesi 

gereken, icraî bir işlemdir175. Bu işlemin muhatabının hukukî durumunda değişiklik 

yarattığı bariz şekilde görülmektedir. 

  Haciz işlemleri bir haciz varakasına dayanmalıdır. Haciz varakası tahsil 

dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin, mahallin en büyük idarî 

amirinin veya vekil tayin edeceği memur tarafından tasdik edilen bir belgedir 

(AATUHK m.64). Haciz varakasına dayanmayan haciz işlemi sakat olur176. Haciz 

varakasının tebliği de kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğindedir177. Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 79’uncu maddesinde düzenlenen 

                                                
173  Ağar, Verginin Tahsilatından Doğan Uyuşmazlıklar, s. 242. 
174  Kerem Canbazoğlu, "Vergilendirme Ve Vergi Alacağının Cebren Tahsil Süreçlerinde Tesis Edilen 

İşlemlerin Ayrılabilir İşlem Teorisi Çerçevesinde Yargısal Denetimi" Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, S. 89, 2010, s. 154-195, s. 185; Dan.VDDGK, E. 2006/75, K. 2006/300, T. 18.10.2006, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 12 Ocak 2013. 

175  Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 166; Candan, AATUHK, s. 365-366; Recai Dönmez, 
Vergi İcra Hukukunda Haciz Yolu İle Takip, Ankara, Seçkin Yayınları, 2005, 193; Uluatam, 
Methibay, a.g.e. , s. 140; Kırbaş, a.g.e. , s. 134; Oktar, Vergi Hukuku, s. 325; Kızılot, Kızılot, 
a.g.e. , s. 327; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 63; Öner, a.g.e. , s. 199; Ağar, Verginin Tahsilatından 
Doğan Uyuşmazlıklar, s. 285; Yerlikaya, a.g.e. , s. 562. 

176  Dan.VDDGK, E. 2002/189, K. 2002/337, T. 27.09.2002; Dan.VDDGK, E. 2003/118, K. 2003/42, 
T. 21.03.2003; Dan.7.D. , E. 2001/2357, K. 2005/402, T. 16.03.2005; Dan.4.D. , E. 2003/1996, K. 
2004/173, T. 08.04.2003, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 13 Ocak 
2013.  

177  Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 65; Dan.VDDGK, E. 1989/40, K. 1989/45, T. 02.06.1989: 
“… haciz kararının uygulandığını gösteren haciz tutanaklarının idarî davaya konu yapılabileceği, 
haciz varakalarının idarenin kesin ve yürütülmesi gerekli işlemlerinden olmadığı görüşüyle davayı 
incelenmeksizin reddeden vergi mahkemesi kararında yasaya uygunluk görülmemiştir.”, 
Canbazoğlu, a.g.e. , s. 187-188.  
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haciz bildirisinin de kesin ve yürütülebilir bir işlem olduğu ve menfaati 

zedelenenlerce buna karşı iptal davası açılabileceğini de belirtmek gerekir178. 

Danıştay 4. Dairesi, davacının aracının vergi borcu nedeniyle haczedildiği ve 

kendisine borcun ödenmemesi veya tecil ya da taksitlendirme için 15 gün içinde 

idareye başvurmaması durumunda satış işlemlerine başlanacağının bildirildiği bir 

olayda, bu bildirimin, davacının hukukî durumunu etkileyen kesin ve yürütülmesi 

zorunlu bir işlem olduğunu kabul etmiştir179. Bir başka kararda ise, Danıştay 3. 

Dairesi, “vergi borcunun ödenmesi; aksi halde, hacizli bulunan gayrimenkulün satış 

işlemlerine başlanılacağını” bildiren yazıyı kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı, 

bu işlemin ancak bir ödemeye davet olduğundan ortada kesin ve yürütülmesi gereken 

işlem bulunmaması sebebiyle davanın reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir180. 

ğ. Vergi İdaresinin Teminat İsteme Yazısı 

 Amme Alacaklarını Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesine 

göre, vergi ziyaı cezası ve kaçakçılık sayılan hallere temas eden bir kamu alacağının 

salınması için gerekli işlemlere başlanması halinde, vergi incelemesine yetkili 

memurlarca yapılan ilk hesaplara göre tahsil dairesince teminat istenir. İdarenin 

teminat istemesi için vergi inceleme elemanın bu yönde talebi de olmalıdır181. Ayrıca 

                                                
178  Dan.3.D. , E. 2008/5465, K. 2010/3134, T. 14.10.2010: “…6183 sayılı Kanunun 79'uncu maddesi 

uyarınca borçluya ait menkul mal, alacak ve hakları elinde bulunduran üçüncü kişiye gönderilecek 
haciz bildirisi, hem borçlu hem de üçüncü kişi yönünden hukukî sonuç doğurmaktadır. Üçüncü 
kişiye etkisi dolaylı olup, üçüncü kişiyi, elinde borçluya ait mal, hak ve alacak varsa bunları 
alacaklı amme idaresine teslim etmek, yoksa bu durumu bir hafta içinde amme idaresine bildirmek 
zorunluluğu altına sokmaktadır. Borçluya etkisi ise doğrudan olup, borçlunun mülkiyetinde 
bulunan menkul mal, alacak ve hakları üzerinde tasarruf etme hakkı kısıtlanmaktadır. Üçüncü 
kişiye gönderilen haciz bildirisi ile haczedilen mal, alacak veya hak üçüncü kişinin elinde bulunsa 
da borçluya ait olduğu için, borçlunun malı haczedilmiş olmaktadır. Borçlunun bizzat kendi elinde 
bulunan malının haczine karşı dava açma hakkı bulunduğu gibi, üçüncü kişilerin elinde bulunan 
mallarının haczine karşı da dava açma hakkı bulunmaktadır.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 13 Ocak 2013.  

179  Dan.4.D. , E. 2009/2691, K. 2010/615, T. 09.02.2010, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 13 Ocak 2013. 

180  Dan.3.D. , E. 2007/2504, K. 2009/1623, T. 14.05.2009; Dan.7.D. , E. 1994/1226, K. 1995/1571, T. 
12.04.1995: “Giriş gümrük müdürlüğünce gümrük vergi ve resimlerinin tahsili amacıyla tesis 
edilen yazıya karşı açılan davanın, ortada kesin ve yürütülmesi gereken bir işlemin bulunmadığı 
gerekçesiyle reddi gerekir.”, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 778. 

181  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 166; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 140; Kırbaş, a.g.e. , s. 131; 
Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 61; Ağar, Verginin Tahsilatından Doğan Uyuşmazlıklar, s. 165; Candan, 
AATUHK, s. 82; Oktar, Vergi Hukuku, s. 303; Yerlikaya, a.g.e. , s. 62; Öner, a.g.e. , s. 180; 
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ikametgâhı Türkiye’de olmayan kamu borçlusunun durumu kamu alacağının tahsilini 

tehlikede gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir. 

 Teminat istenmesini gerektiren her durumun ayrıca ihtiyatî haciz için de bir 

sebep teşkil etmesinin, ihtiyatî hacizler hakkında ancak esas hakkındaki kararın 

kesinleşmesi üzerine işlem yapılabilmesi ve ihtiyatî hacizlere dayalı olarak yurt 

dışına çıkma yasağının uygulanmasının mağduriyetlere yol açtığı ifade 

edilmekteydi182. Yerleşme ve seyahat hürriyeti Anayasa’nın 23’üncü maddesinde 

düzenlenmiştir. Yurt dışına çıkış yasağı ise bu hürriyete yönelik bir sınırlamadır.  

Ancak Anayasa’nın 23’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası 5982 sayılı Kanun’un 

3’üncü maddesi ile değiştirilmiştir183. Bu değişiklik sonrası artık yurt dışına çıkış 

yasağının ancak mahkeme kararı ile uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca bu yurt dışına çıkışı engelleyen mahkeme kararının bir suç soruşturması veya 

kovuşturması sebebiyle alınmış olması gerekmektedir(Anayasa m. 23/4). Buradan da 

anlaşılacağı üzere bundan böyle idare, mahkeme kararı olmaksızın ihtiyatî haciz gibi 

bir sebeple yurt dışına çıkış yasağı getiremeyecektir. 

 Teminat istenmesine ilişkin işleminde kesin ve icraî bir işlem olduğu 

söylenebilir. Nitekim Danıştay’da bunun kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem 

olduğunu kabul etmiştir184. Teminat istenmesini gerektiren hallerin aynı zamanda 

ihtiyatî haczin nedeninin oluşturduğundan, teminat gösterilmediği durumda, ihtiyaten 

hacze gidilmesi ve muhatap kişilerin hukukunu etkilemesi söz konusu olabilir. 

                                                                                                                                     
Dan.9.D. , E. 2008/761, K. 2009/236, T. 28.01.2009: “Kaçakçılık suçu sayılan fiiller nedeniyle 
hesaplanan vergi ve ceza üzerinden teminatın, ancak vergi inceleme elemanınca yapılan ilk 
hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden istenebileceği; vergi inceleme elemanı tarafından 
teminat istenmesi yolunda herhangi bir talep olmadığı halde idare tarafından kendiliğinden tesis 
edilen teminat isteme işleminin hukuka aykırı olduğu hakkında.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 14 Ocak 2013.  

182  Yıldırım Taylar, “Kamu Alacakları İçin Güvence Önlemi Olarak Teminat ve Teminat İhtiyati 
Haciz İlişkisinden Kaynaklanan Sorunlar”, Mali Pusula, S. 48, Y. 2008, s. 68-87, s. 87. 

183  5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, 13.05.2010 tarihli ve 27580 sayılı RG. 

184  Dan.4.D. , E. 2007/5821, K. 2008/3601, T. 15.10.2008: “Vergi idarelerinin vergi hukuku alanında 
tesis ettikleri ve verginin tahsilinin güvence altına alınmasına ilişkin işlemlerden olan teminat 
istenmesini gerektiren haller aynı zamanda ihtiyatî haczin nedenini oluşturmakta olup teminat 
gösterilmemesi halinde hedef aldığı kişi ya da kişilerin varlıklarının ihtiyaten haczi yoluna 
gidilebileceğinden, bu kişilerin menfaatini etkileyen hukukî sonuçlar meydana getiren dava 
konusu teminat istenilmesine ilişkin işlem kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idarî işlem niteliği 
taşımaktadır.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 14 Ocak 2013. 
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Dolayısıyla vergi dairesinin teminat isteme yazısının kesin ve yürütülmesi gereken 

işlem olarak kabul edilmesi gerekir.    

h. İhtiyatî Haciz 

İhtiyatî haciz bir idarî işlemdir. İdarî işlem teorisi açısından bakıldığında 

sübjektif-bireysel bir işlem olduğu görülmektedir. Bu işlem yeni bir hukukî durum 

yaratması ve özellikle kamu borçlusunun ihtiyatî hacze konu olan varlıkları 

üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırması yönüyle inşaî işlem, kamu borçlusunu belli 

yükümlülükler altına sokması bakımından da yükümlendirici işlemdir185. İhtiyatî 

haciz işleminin, vergi icra hukuku bakımından adeta cebrî bir teminat olduğu ifade 

edilmektedir186. 

İhtiyatî haciz, 6183 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesindeki hallerin187 varlığı 

halinde süreyle sınırlı olmaksızın, alacaklı idarenin mahalli en büyük memurunun 

kararıyla haciz hükümlerine göre yapılır. Kamu alacaklarının korunması yollarından 

birisidir. Bu işlemde yetki ve şekil eksiklikleri188 gibi sebeplerle dava konusu 

edilebilir işlemlerden birisidir. İhtiyatî haczin sebeplerine de itiraz edilebilir189. 

                                                
185  Recai Dönmez, Vergi İcra Hukukunda İhtiyati Haciz, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları 

No. 112, 1998, s. 14. 
186  Dönmez, İhtiyati Haciz, s. 15. 
187  Söz konusu durumlar şunlardır: 1) 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller 

mevcut ise, 2) Borçlunun belli ikametgâhı yoksa, 3) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını 
kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa, 4) Borçludan teminat göstermesi istendiği 
halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği 
kefil kabul edilmemişse, 5) Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde 
bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa, 6) Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın 
para cezasını müstelzim fiil dolayısıyla amme davası açılmış ise, 7) İptali 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 tatbikını icabettiren haller 
varsa. Ayrıca bu sebeplerin incelenmesi için bkz. Candan, AATUHK, s. 95-102. 

188  Dan.9.D. , E. 2007/4659, K. 2009/321, T. 29.01.2009, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 14 Ocak 2013. 

189  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 167; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 140; Kızılot, Kızılot, a.g.e. , 
s. 327; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 623; Kırbaş, a.g.e. , s. 131; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 61-
62; Oktar, Vergi Hukuku, s. 304; Ağar, Verginin Tahsilatından Doğan Uyuşmazlıklar, s. 183-
184; Candan, AATUHK, s. 108; Öner, a.g.e. , s. 182; Yerlikaya, a.g.e. , s. 111; Canbazoğlu, a.g.e. 
, s. 183. 
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ı. İhtiyatî Tahakkuk 

İhtiyatî tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan vergi alacağının önceden 

tahsil güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuktur. Bu güvence önlemi tüm kamu 

alacakları bakımından değil, vergi ve resim alacakları için uygulanmaktadır. Kanun 

hangi vergilerde ihtiyatî tahakkuk uygulanacağının belirlenmesi hususunda Maliye 

Bakanlığı’nı yetkili kılmaktadır190.  

İhtiyatî tahakkuk işleminin kesin ve yürütülebilir bir işlem niteliği taşımadığı; 

ihtiyatî tahakkukun, ihtiyatî haczin hazırlık işlemi niteliğinde olduğu belirtilmektedir. 

Dolayısıyla ihtiyatî tahakkuk dava konusu edilemeyecektir. Dava konusu 

yapılabilecek işlem, ihtiyatî tahakkuka dayanan ihtiyatî haciz işlemidir. Bununla 

birlikte ihtiyatî tahakkuk sebeplerine ve tahakkukun miktarına karşı vergi 

mahkemesinde dava açılabilir191. 

i. Tecil Talebinin Reddi 

Tecil talebinin reddi sebebiyle dava açılabileceği belirtilmektedir192. Burada 

dava konusu, tecil sebebinin varlığına rağmen tecil talebinin reddine ilişkin vergi 

dairesi işlemidir193. Tecil başvurusu yapılıp reddedildiği ve red işleminin tebliğinden 

itibaren 30 gün içinde ödeme yapılırsa, ödenen kamu alacağının ödendiği tarihe 

kadar tecil edilmiş sayılmaktadır194. 

                                                
190  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 167; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 141; Karakoç, Genel Vergi 

Hukuku, s. 624; Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 97; Kırbaş, a.g.e. , s. 132; Kızılot, 
Taş, a.g.e. , s. 62; Ağar, Verginin Tahsilatından Doğan Uyuşmazlıklar, s. 195-196; Candan, 
AATUHK, s. 118; Oktar, Vergi Hukuku, s. 305; Öner, a.g.e. , s. 181; Yerlikaya, a.g.e. , s. 126. 

191  Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 97; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 627; Mutluer, 
Vergi Hukuku, s. 329; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 168; Kırbaş, a.g.e. , s. 132; Candan, 
AATUHK, s. 125-127; Oktar, Vergi Hukuku, s. 307; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 62; Öner, a.g.e. , s. 
181-182; Yerlikaya, a.g.e. , s. 126; Dan.VDDGK, E. 2000/326, K. 2001/96, T. 23.02.2001, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 14 Ocak 2013. 

192  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 167; Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 143; Kızılot, Kızılot, a.g.e. , 
s. 327; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 681; Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 177; 
Kırbaş, a.g.e. , s. 132; Yerlikaya, a.g.e. , s. 323; Oktar, Vergi Hukuku, s. 320; Öner, a.g.e. , s. 
193. 

193  Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 180 
194  Dan.VDDGK, E. 1996/257, K. 1997/118, T. 06.02.1997, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 

(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 15 Ocak 2013. 
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j. Terkin Talebinin Reddi 

 Kamu alacağının doğal afetler sebebiyle terkinini düzenleyen Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 105’inci maddesi, belirtilen 6 aylık 

süre içinde Bakanlar Kurulu’na başvurulması gerektiğini düzenlemektedir. Terkin 

şartının gerçekleşmiş olmasına rağmen bu talebin reddine ilişkin işlem hukuka 

aykırılık iddiasıyla dava konusu edilebilmektedir195.  

k. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a Göre 

Tesis Edilen Satış Öncesi Değerleme ve İlan İşlemleri 

 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun 88 ve devam eden 

maddelerinde gayrimenkullerin haczi ve satışı usûlleri düzenlenmektedir. 

Gayrimenkullerin satışının gerçekleştirilmesi için haciz, değer biçme, ilan, ihale gibi 

satış öncesinde bir dizi işlem yapılmaktadır. Sözü edilen işlemlerin sonuçta 

gerçekleştirilecek satış işleminin hukuka uygunluğunun tespitinde doğrudan etkili 

olduğu ve bu işlemlerdeki sakatlıkların nihaî işlemi/tasarrufu da sakatlayacağı 

açıktır.  

Ayrılabilir işlem kuramına göre değerlendirildiği vakit, hukukî durumu 

etkileyen, diğerlerinden ayrı olarak sonuç doğuran ve icraîlik özelliğini barındıran bu 

işlemler kamu borçlusunun hukukunu doğrudan etkilemektedir ve ayrı ayrı iptal 

davasına konu olabilmelidirler. Nitekim Danıştay’da satış öncesi değerleme ve ilan 

işlemlerinin ayrı bir iptal davasına konu olabileceğini kabul etmektedir196.   

                                                
195  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 149; Candan, AATUHK, s. 580-585; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 71; 

Uluatam, Methibay, a.g.e. , s. 151,153; Karakoç, Kamu Alacaklarının Tahsili, s. 185-186; 
Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 455; Kırbaş, a.g.e. , s. 141; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 71; 
Yerlikaya, a.g.e. , s. 725-729; Oktar, Vergi Hukuku, s. 146-147; Öner, a.g.e. , s. 194-195. 

196  Dan.4.D. , E. 1994/5341, K. 1995/1892, T. 24.04.1995: “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun`un "gayrimenkul malların haczi ve satışı" başlıklı üçüncü bölümünde 
satışın gerçekleştirilmesi için haciz, değer biçme, ilan ihale gibi satış öncesinde bir dizi işlemin 
yapılması öngörülmüştür. Hacizli gayrimenkullerin satışı için idarece yapılması gereken değer 
biçme, ilan gibi işlemler ve alınması gereken kararların, ,sonuçta gerçekleştirilecek olan satış 
işleminin hukuka uygunluğunun tespitinde doğrudan etkili olduğu ve bu işlem ve kararlardaki 
hukuka aykırılıkların nihaî tasarrufu da sakatlayacağı kuşkusuzdur. 6183 sayılı Kanunun 99 uncu 
maddesi uyarınca ihalenin feshi istemiyle icra tetkik merciine yapılacak başvuruda hacizli 
gayrimenkulün satışı ile ilgili satış komisyonunun teşkili, rayiç değerin tespiti, satış şartnamesinin 
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l. Yasak İşlemlerin Vergilendirilmesine İlişkin Mükellefiyet 

Tesisi 

 Vergi Usul Kanunu’nun 9’uncu maddesinde, “vergiyi doğuran olayın 

kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu 

kaldırmaz” şeklinde bir düzenleme yapılarak hukuka ya da genel ahlâka aykırı 

işlemlerin, vergiyi doğuran olaylara isabet ettiği ölçüde vergilendirileceği hüküm 

altına alınmaktadır. 

 Bu husus ekonomik yaklaşımın bir sonucudur. Gerçekten, olguların iktisadî 

içeriği vergilendirmeye yol açacak nitelikteyse, hukuka ya da genel ahlâka aykırılık 

vergilendirme dışında kalmanın dayanağı olamaz197. Vergilendirilen bu işlemlerin 

diğer hukuk kolları bakımından geçersiz ya da suç sayılması vergilendirmeyi 

etkilemez198. Örneğin, kurulduğu tarihten itibaren ticari faaliyeti bulunmayan 

yükümlü şirket tarafından düzenlenen sahte faturaların gerçek mal hareketine 

dayanmadığı ve komisyon karşılığı düzenlendiği anlaşıldığından, yükümlü şirkete, 

komisyon üzerinden aldığı gelir esas alınarak, vergi salınmıştır199.    

 Ancak suç gelirinin müsadere edilmesi halinde, vergiyi doğuran olayın yani 

gelir elde etmenin gerçekleşmemiş olması dolayısıyla vergilendirme yapılamaz. Aksi 

halde elde edilmeyen gelir üzerinden vergi salınmış, gelir elde etmeyen kişi 

vergilendirilmiş olur. 

                                                                                                                                     
düzenlenmesi ilan ve bildirimler ile borçlunun hukukunu etkileyen diğer idarî işlemlerin 
tamamlanıp tamamlanmadığının incelenmesi olanağının bulunması, her biri idarenin tek taraflı ve 
icra gücüyle tesis ettiği satış öncesi değer biçme, ilan gibi borçlunun hukukunu doğrudan etkileyen 
işlemlerin hukuka aykırılıkları nedeniyle vergi mahkemesinde dava edilmesine engel değildir. 
Davacının hukukunu doğrudan etkileyen bu idarî işlemlerin hukuka uygunluğunun vergi 
mahkemesince esastan incelenip karar verilmesi gerekirken, icra tetkik merciinde ihalenin feshi 
istemiyle açılacak davada satış öncesi usûlsüzlüklerin de incelenebileceği gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com, 16 Ocak 2013. 

197  Kaneti, Vergi Hukuku, s. 48; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 73-74; Uluatam, Methibay, a.g.e. 
, s. 95; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 185; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 55; Oktar, Vergi 
Hukuku, s. 70; Öner, a.g.e. , s. 69. 

198  Nami Çağan, “Vergi Hukuku Açısından Yasak İşlemler”, Prof.Dr. Bülent Nuri Esen’e 
Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 417, 1977, s. 83-109, s. 
85. 

199  Dan.VDDGK, E. 2000/159, K. 2000/339, T. 13.10.2000; Aynı yönde bkz. Dan.VDDGK, E. 
2000/176, K. 2000/350,  T. 27.10.2000; Dan.VDDGK,  E. 1999/158, K. 1999/509, T. 26.11.1999, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 16 Ocak 2013. 
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 Hukuka veya genel ahlâka aykırı işlemlerin vergilendirilmesine ilişkin 

mükellefiyet tesisi işleminin mükellefin hukukunda bir değişiklik yarattığı ve kesin 

bir işlem olması yönüyle dava konusu edilebilecek bir işlem olduğu 

düşünülmektedir. Danıştay 3. Dairesi bir kararında bu yönde bir içtihat ortaya 

koymuştur. Olayda vergi idaresi, ikrazatçılık yaptığını tespit ettiği bir kişiye gerçek 

usûlde gelir vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyeti tesis etmiştir. Gerçek usûlde 

mükellefiyet tesis edildiğini bildiren yazı dava konusu edilmiş ancak ilk derece 

mahkemesi davayı, kesin ve yürütülmesi gereken işlemin yokluğu sebebiyle 

reddetmiştir. Bunun üzerine temyize götürülen kararda Danıştay, bu mükellefiyet 

tesisinin artık hiçbir makamın onayına gerek olmadan hukuk düzeninde değişiklik 

meydana getirebilen bir işlem olduğunu yani kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem 

olduğunu ve dolayısıyla dava konusu edilebileceğini belirtmiştir. Zira mükellefiyet 

tesisinin; defter tasdik ettirme, fatura ve fiş kullanma ve beyanname verme gibi 

ödevler yüklemesi yönüyle mükellefin menfaatini etkileyen ve hukukî durumunda 

değişiklik yaratan sonuçları vardır200. 

m. Vergi İnceleme Raporlarının Hazırlık İşlemi Sayılması ve 

Tarhiyat Gerektirmeyen Vergi İnceleme Raporları 

 Vergi incelemesi, vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yollarından 

birisidir. Bu işlem beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak 

amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan 

derinlemesine bir araştırmadır201. Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü ve 141’inci 

maddeleri arasında düzenlenmektedir. İnceleme elemanı, inceleme sonuçlarını 

inceleme raporunda belirtir. 

                                                
200  Dan.3.D. , E. 2003/1501, K. 2004/703, T. 11.03.2004; benzer bir mükellefiyet tesisine ilişkin 

karar: Dan.4.D ., E. 2002/4036, K. 2000/226, T. 07.10.2003: “ Serbest meslek erbabı olarak 
mükellefiyet tesisine ilişkin işlem, davacının hukukunu etkileyen tek yanlı bir işlem olup, kesin 
niteliktedir. Bu nedenle dava konusu edilebilir.”, Karavelioğlu, Karavelioğlu, a.g.e. , s. 94. 

201  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 100; Kaneti, Vergi Hukuku, s. 142; Uluatam, Methibay, a.g.e. , 
s. 204; Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 318; Kırbaş, a.g.e. , s. 157; Mutluer, Vergi Hukuku, s. 
86-87; Oktar, Vergi Hukuku, s. 213; Kızılot, Taş, a.g.e. , s. 102; Öner, a.g.e. , s. 102. 
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 İnceleme raporunun, re’sen veya ikmalen yapılacak tarh işlemlerinin hazırlık 

aşamasını oluşturan bir ön işlem niteliğinde olduğu belirtilmektedir202. Dolayısıyla 

hazırlık işlemlerinin iptal davasına konu edilememesinden ötürü vergi inceleme 

raporları da dava konusu edilemeyecektir203. 

 Danıştay’ın vergi inceleme raporlarını ön işlem saydığından kesin ve 

yürütülmesi gereken işlem saymadığı kararlarının yanı sıra somut olaya göre vergi 

inceleme raporlarının ilgililerin hukukî durumunu doğrudan etkileyebilecek şekilde 

olabileceği ve dolayısıyla dava konusu edilebileceğini kabul ettiği kararları da söz 

konusudur. Uygulama da mükellef aleyhine rapor tarihi itibarıyla tarh işlemi 

gerektirmemesine rağmen mükellefin hukukunu, geleceğini ve ekonomik menfaatini 

etkileyebilecek raporlar düzenlenebilmektedir. Buna örnek olarak mükellefin gelecek 

yıla devreden zararını azaltan veya devreden indirilecek katma değer vergisini 

azaltan inceleme raporları verilebilir. 

 Danıştay uygulamada gelişen bu durumu dikkate alarak, inceleme raporunun 

dava konusu edilemeyeceği yönündeki içtihadını terk ederek, tarhiyatı gerektirmese 

bile mükellefin hukukunu etkileyen inceleme raporlarının kesin ve yürütülebilir 

işlem sayılması ve dava konusu edilebileceğini belirtmiştir204.  

                                                
202  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 324; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. , s. 100; Kızılot, Taş, a.g.e. 

, s. 105; Adil Nas, “Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C. 61, S. 4, 2012, s. 1307-1336, s. 1312; Öner, a.g.e. , s. 105. 

203  Dan.4.D. , E. 2002/509, K. 2003/2652, T. 30.10.2003: “ …hazırlık ve ön işlem niteliğinde olan 
inceleme raporunun da idarî davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı 
gerekçesiyle…”; Dan.4.D. , E. 2001/234, K. 2001/987, T. 21.03.2001: “Vergi inceleme raporu 
düzenlenmesinin sadece tarh ve tahakkuk öneren bir ön işlem olduğu, kesin ve yürütülmesi gerekli 
idarî işlem niteliğinde olmadığı, bu nedenle inceleme raporunda belirtilen Yeminli Mali Müşavirin 
Sorumlu Olduğu ifadesinin kaldırılması talebinin zımnen reddi yolundaki işlemin idarî dava 
konusu yapılamayacaktır.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 19 
Ocak 2013. 

204  Dan.VDDGK, E. 2005/201, K. 2005/308, T. 23.12.2005: “Dava konusu olayda, davalı idarenin, 
kanunların kendisine tanıdığı yetki çerçevesi içinde yaptırdığı inceleme sonucu düzenlettirdiği 
raporda, 1998 yılını zararla kapadığını beyan eden davacının bu yıla ait bildirdiği kurum kazancı 
re'sen belirlenmiş, zararı kabul edilmemiş, ancak sahip olduğu yatırım indirimi hakkı nedeniyle 
tarhı gereken bir kurumlar vergisi hesaplanmamıştır. Ancak, Vergi Usul Kanunu'nun 134 ve 
müteakip maddeleri gereğince ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek 
ve sağlamak amacıyla düzenlenen bu raporun davacının sonraki yıllara sarkan zarar miktarı ve 
yatırım indirimi miktarını doğrudan etkileyeceği açık olduğundan ve vergi dairelerinin Vergi Usul 
Kanunu'nun 30'uncu maddesine göre düzenlenen rapor gereklerini yerine getirmekle yükümlü 
oldukları göz önüne alındığında, daha sonraki yıllarda davacının mali tablolarını etkileyecek bu 
inceleme sonucunun, ortada tarh ve tahakkuk bulunmadığından bahisle kesin ve yürütülmesi 
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Vergi inceleme raporunun tarh işlemi öncesinde matrahın idarece tespitine 

yarayan bir işlem olduğu için, ilgilinin hukukî durumunda değişiklik meydana 

getirebilecek bir “icraî” işlem olmasına rağmen “kesin” bir işlem olmadığından dava 

konusu edilemeyeceği yönünde de bir görüş mevcuttur. Buna göre, vergi inceleme 

raporu nihaî işlem olan tarh işlemi öncesi tesis edilen icraî bir usûlî işlemdir. 

İnceleme raporu tarhiyata esas bazı noktaları tespite yaramaktadır ve bu nedenle 

kesin işlem olup olmadığının tespiti, bu işlemin ayrılabilir işlem teorisine göre dava 

konusu edilip edilemeyeceğinin de ortaya koyacaktır205.     

Gerçekten de inceleme raporlarının belirtildiği etkiye sahip olması ve 

bunların idarî davaya konu edilememesi, hukuk devleti ve idarenin eylem ve 

işlemlerinin yargı denetimine tâbi olması gibi anayasal ilkelere aykırılık teşkil 

etmekteydi. Yüksek Mahkeme’nin bu içtihadı idare edilenlerin idare karşısındaki 

zayıf pozisyonunun denkleştirilmesi ve idare edilenlerin korunması bakımından 

önemlidir. 

6. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar ve Kanun Yolu 

Denetimi 

 Vergi davasına konu edilen işlemin kesin bir işlem olması yani söz konusu 

işlemin idarî karar alma sürecinin son safhasından geçmesi gerekir. İşlemin kesin 

olması vergi davasına konu edilebilmesi açısından yeterli değildir. Ayrıca kesin olan 

işlemin icraîlik özelliği de olmalıdır. İdarenin işleminin ilgililerin hukukî durumunu 

etkileme özelliğinin bulunması icraîliğin bulunduğunu gösterir. 

                                                                                                                                     
gerekli bir idarî işlem olmadığını söylemeye hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu durumda, 
yükümlülerin inceleme dönemine ait ve izleyen yıla devreden zarar ve indirim tutarlarının 
azaltılması yolundaki vergi inceleme raporları, yükümlülerin haklarını sınırlamaları, daha sonraki 
dönemdeki vergilendirilmelerini doğrudan etkilemeleri ve yürütülmesi zorunlu nitelik taşımaları 
nedeniyle idarî davaya konu oluşturacağından, aksi görüşle davanın reddi yönünde verilen ısrar 
kararı hukuka uygun bulunmamıştır" gerekçesiyle, ortada idarî davaya konu olacak kesin ve 
yürütülmesi gereken bir işlem bulunmadığı sebebiyle vergi inceleme raporunun iptali talebiyle 
açılan davayı reddeden vergi mahkemesi ısrarının bozulmasına karar verilmiştir.”; Dan.VDDGK, 
E. 2006/109, K. 2006/209, T. 18.06.2006: “…vergi dairelerinin de bu rapor doğrultusunda sonraki 
dönemlerde işlem tesis etmek zorunda olmaları karşısında, davacının mali tablolarını etkileyecek 
bu inceleme sonucunun, ortada tarh ve tahakkuk bulunmadığından bahisle kesin ve yürütülmesi 
gerekli bir idarî işlem olmadığını söylemeye hukuken olanak bulunmamaktadır.”, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 20 Ocak 2013. 

205  Canbazoğlu, a.g.e. , s. 172. 
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 Vergi davasına konu edilen işlem, kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem 

değilse206 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b 

bendi hükmü gereği dava ilk inceleme safhasında reddedilecektir207. Vergi 

hukukunda kesin ve yürütülebilir işlemlere yukarıda değinilmiştir. Ayrıca dava, kesin 

ve yürütülmesi gereken işlemin yokluğu sebebiyle reddedilse bile kararda 

mahkemece vekâlet ücretine yer verilmesi gerekir208. 

Kesin ve yürütülmesi gereken işlemin yokluğu dolayısıyla davanın 

reddedilmesi kararının kanun yolu denetimine açık olduğu İdari Yargılama Usul 

Kanunu’nun 15’inci maddesinin 4’üncü fıkrasından anlaşılmaktadır. Ortada kesin ve 

yürütülmesi gerekli olan işlemin yokluğu sebebiyle davanın reddi kararı, bu fıkrada 

sayılan kanun yolu denetimine kapalı olan kararlardan değildir. Vergi mahkemesinin 

tek hâkim verdiği kesin ve yürütülmesi gereken işlemin yokluğu sebebiyle davanın 

reddedilmesi kararına karşı itiraz yoluna, aynı gerekçeyle kurul halinde verilen 

kararlara karşı ise temyiz yoluna başvurulabilmektedir Ayrıca itiraz ve temyiz 

üzerine verilen kararlar aleyhine, eğer şartları mevcutsa, İdari Yargılama Usulü 

                                                
206  Dan.7.D. , E. 2008/7280, K. 2010/1734, T. 12.04.2010: “Olayda, davacı tarafından ödenecek telafi 

edici vergilerin hesaplanmasında, ithalat beyannamelerinin 22 nolu hanesinde yer alan bedel 
yerine, 46 nolu hanesinde yer alan bedelin esas alınması gerektiğini bildiren Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı Ege İhracatçılar Birliğinin 28.9.2007 tarih ve 11834 sayılı işlemi, gümrük işleminin 
yapıldığı gümrük idareleri tarafından tesis edilmediğinden, bu işlemin, vergilendirme açısından 
davacı hakkında herhangi bir hukukî sonuç doğurması ve buna yapılan itiraz üzerine verilen 
olumsuz yanıtın da davaya konu edilmesi mümkün değildir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 17 Mart 2013. 

207  Dan.3.D. , E. 2008/4246, K. 2011/6085, T. 19.10.2011: “Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 
yükümler ve bunların zam ve cezaları ile 6183 Sayılı Yasadan doğan uyuşmazlıklarda kesin ve 
yürütülmesi gereken işlemler ancak, verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tevkif yoluyla 
alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış olması, tahakkuku tahsile bağlı 
vergilerde bunların tahsil edilmesi, ödeme emri tebliği, ihtiyatî haciz ve haciz uygulaması, 
düzeltme ve şikayet başvurularının yetkili makamlarca reddedilmesi durumlarında ortaya 
çıkmaktadır. Davacı tarafından ihtirazı kayıtla ödenen tutarın iadesi istemiyle açılan davada, 
yukarda sözü edilen işlemlerden herhangi biri davaya konu edilmediği gibi, vergi idaresine 
yapılacak bir başvuru üzerine tesis edilecek işleme karşı dava açılabilecekken bu yola da 
gidilmemesi nedeniyle, vergi mahkemesi kararının davanın reddi yolundaki hüküm fıkrasında 
hukuka aykırılık görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 
18 Mart 2013. 

208  Dan.9.D. , E. 2007/3434, K. 2008/5174, T. 10.11.2008: “…Olayda, mahkemece açılan davanın 
reddedildiği ve dava davalı idare tarafından vekil vasıtasıyla takip edildiği halde vekili lehine 
avukatlık ücretine hükmolunmadığı anlaşılmış olup, Vergi Mahkemesince Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesinin 14. maddesi uyarınca davalı idare vekili lehine avukatlık ücretine hükmolunmamasında 
isabet görülmemiştir.”, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 19 Mart 
2013. 
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Kanunu’nun 54’üncü maddesinde düzenlenen kararın düzeltilmesi yoluna 

başvurulabilmektedir.   
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SONUÇ 

 İlk inceleme kurumu, idarî yargılama düzeninde yeni değildir. Diğer yargı 

düzenlerinde bulunan benzer kurumlara göre daha eskidir ve uygulanma ve tecrübe 

bakımından belli bir olgunluk söz konusudur. Ancak bu tecrübe ve eskilik, var olan 

sorunların çözümlenmesine pek katkı yapmamıştır. 

 Vergi uyuşmazlıkları hep var olsa da onların görüldüğü mekanizmalar 

değişiklik göstermişlerdir. Vergi itiraz ve temyiz komisyonlarının vergi yargısı 

organları olarak görev yaptığı bir düzenden idarî yargının içerisinde özel 

mahkemeler şeklinde teşekkül ettirilen bir yapıya geçilmiştir. Ancak bu geçişin 

uyuşmazlıkların giderilmesi bakımından olumlu mu olumsuz mu etki yaptığı 

tartışılabilir bir husustur. Öncelikle mevzuatın fazlaca ve karışık bir biçimde olması 

çok büyük bir dezavantajdır. Bir idarî usûl kanunu olan Vergi Usul Kanunu’nda 

düzenlenen ancak daha sonra İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki usûllere göre 

görülen vergi davalarının 1982 sonrası öngörülen bu sisteme ne kadar adapte olduğu 

tartışılabilir. 

 Vergi uyuşmazlığının kamusal yönü ağır basmakla birlikte kendine has 

özellikleri ile idarî yargılama usûlüne tam olarak uyum gösterdiği söylenemez. Zaten 

bu şüphelerin tartışmaya dönüştüğü ve vergi davalarının adli yargıda görülmesi yahut 

kendi özelliklerinin dikkate alınarak bağımsız bir vergi yargısında görülmesi şeklinde 

görüşler öne sürüldüğü daha önce belirtildi.  

Vergi Usul Kanunu, vergi mahkemelerinin olmadığı bir dönemde 

kanunlaşmış ancak daha sonra çıkarılan İdari Yargılama Usulü Kanunu vergi 

davaları bakımından Vergi Usul Kanunu’na uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Tamamen farklı amaç ve sistematiklerle hazırlanan bu iki kanunun uyumsuz olduğu 

görülmektedir. Yargılama usulüne etki edebilme potansiyeli bakımından Vergi Usul 

Kanunu’nun İdari Yargılama Usulü Kanunu ile uyum içerisinde olması 

gerekmektedir. 

 Vergi mahkemelerinin görev alanını belirleme de ise başka sorunlar göze 

çarpmaktadır. Yargılama bakımından önemli bir husus olan görev ile ilgili mevzuatın 
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çelişkili ve uyumsuz olması, uygulamada çokça görev sorunu ortaya çıkmasına 

sebebiyet vermektedir. Bu da üzerinde durulması gereken husustur. 2576 sayılı 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 

Görevleri Hakkında Kanun’da göreve ilişkin hükümler bulunmakla birlikte bu 

kanunun eski bir düzenleme olması ve vergi mahkemelerinin görev alanını belirleyen 

kriterlerinin muğlak olması görev yönüyle uyuşmazlıkların çıkmasına zemin 

hazırlamaktadır.  

Genel bütçeye ait olma, devlete ve yerel yönetimlere ait olma gibi kriterlerin 

zaman içinde değişiklik arz etmesi mümkündür. Örneğin, genel bütçe kavramı 2576 

sayılı kanunun yapıldığı dönemde kullanılan ve karşılığı olan bir kavram iken, 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kabulüyle artık merkezi yönetim 

bütçesi kavramı kullanılmaktadır. Bu iki kavram ise birebir aynı içerikte değildirler. 

Dolayısıyla bu gibi durumlardan görev uyuşmazlıklarının çıkması muhtemeldir.  

Ehliyet ile ilgili sorunlarda göze çarpmaktadır. Vergi sorumlularının dava 

açma, davayı yürütme gibi imkânlarının olup olmadığı gibi tartışmalar hep gündeme 

gelmekte ve her somut olayda farklı kararlar ortaya çıkabilmektedir. Davalı tarafın 

ehliyeti hususu idarî yargılama düzeninde ve dolayısıyla vergi yargılamasında 

husumet kavramı ile karşılandığından burada kastedilen ehliyet hususu davacı tarafın 

ehliyetidir. Bu konuda da kanunlar arası uyumsuzluk hususu göze çarpmaktadır. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenen sübjektif ehliyet hususları olan 

menfaat ihlâli ve hak ihlâli durumlarının Vergi Usul Kanunu’nda davaya açmaya 

yetkili olanların sayılması yoluyla ifade edilmesi bu uyumsuzluğa örnek olarak 

gösterilebilir. Hükümlerin farklı yorumlanması sonucu aynı durumda olanların farklı 

sonuçlarla karşılaşması ihtimal dâhilindedir. Bunlarla beraber ehliyet hususunda 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapılması ise bir başka tartışma konusunu 

oluşturur. 

Süre aşımı yönünden inceleme hususunda ise sürelerin hesaplanması yönüyle 

hangi kuralların uygulanacağı incelendi. Bunun yanı sıra, dava açma sürelerinin 

başlaması ve durması ile çalışmaya ara vermenin, üst idarî makama başvurmanın, 

mücbir sebebin ve malî tatilin bu süreye etkisinin ne şekilde gerçekleşeceği ortaya 
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konulmaya gayret edildi. Hakların kullanılmasındaki ehemmiyeti ve uyulmaması 

durumunda hakların öne sürülememesi gibi durumların varlığı süre hususunun 

önemini ortaya koymaktadır. Şüphesiz bu öneminden ötürü, vergi yargısında da 

süreye uyulup uyulmadığı re’sen gözetilen bir husus olarak öne çıkmaktadır. 

Zamanaşımı hususu da diğer yargılama düzenlerinden farklı olarak idarî yargılama 

düzeninde dolayısıyla vergi yargılaması düzeninde re’sen gözetilen bir husustur. 

Süre hususunun önemi, süre aşımı durumunda davanın reddedilmesi sonucunda 

bizatihi ve somut olarak görülmektedir. 

Husumet yönünden inceleme bakımından davacı tarafından dilekçede 

davalının yanlış gösterilmesi durumunda davacının hak kaybına sebebiyet verecek 

bir sonuç ortaya çıkmamaktadır. Bu yönüyle ehemmiyetsiz bir husus imiş gibi 

gözükse de esasında önemli bir husustur. Bir yargılama faaliyetinin söz konusu 

olduğu idarî yargılama düzeninde de davacı ve davalı taraf vardır. İdarenin hukuka 

aykırı davranması ihtimalinin sigortası olan idarî yargının ve vergi yargısının bu 

işlevinden ötürü davalı tarafın hep hukuka aykırı davrandığı varsayımı akla 

gelebilmektedir. Bu varsayım elbette doğru değildir. Davalı tarafta yer alan idarenin 

yani hasımın doğru belirlenmesi işte bu noktada önemlidir. Yani husumetin doğru 

yöneltilmesi ya da yanlış yöneltilenin doğru olarak düzeltilip davanın gerçek hasıma 

yönlendirilmesi davalının kendisini savunabilmesi bakımından önemlidir. Bir 

vergilendirme işleminin sakat olmadığı halde iptal davası açılması ve husumetin 

yanlış olarak yöneltilmesi sonucu esas davalının savunmasını gereği gibi 

yapamaması sonucu işlemin iptal edilmesi varsayımında savunma hakkının 

kısıtlanması söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte vergilendirmede eşitlik 

ilkesinin iptal davası marifetiyle işlemi iptal ettiren ilgilinin lehine geri kalan 

mükelleflerin aleyhine bozulması sonucunu ortaya çıkarabilir. 

Dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü ve 5’inci 

maddelerine uygun olup olmadıkları yönünden inceleme ise şeklî incelemelerden 

ibarettir. Fakat şeklî olmakla birlikte özellikle 5’inci madde bağlamında aynı dilekçe 

ile birden fazla dava açabilmeye yönelik inceleme esnasında maddî veya hukukî 

bağlılığı tespit etmek amacıyla davaların içeriğine ilişkinde bir inceleme yapmak 
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gerekebilecektir. Bu hususta re’sen araştırma ilkesi çerçevesinde vergi hâkimi 

tarafından yapılacaktır. 

İlk inceleme kurumu vergi yargılamasında önemli işlevler görmektedir. Her 

şeyden önce dava dilekçesinin incelenmesi suretiyle davanın görülebilir olup 

olmadığını, ön şartlar yönünden tamam olup olmadığını tespit etmeye yaramaktadır. 

İlk inceleme safhası ile mahkemelerin yükü, ön şartları taşımayan dava dilekçelerinin 

elenmesi suretiyle, hafifletilmektedir. Ancak bu durum ilk inceleme usûlüne riayet 

edildiğinde ve usûlün dışında farklı uygulamaların üretilmediği ihtimalinde geçerli 

bir tespittir. Aksi ihtimalde yani her hâkimin usûlde ufak değişiklikler yapması ve 

farklı anlaması yargılamanın hızlanması bir yana yavaşlamasına sebebiyet 

verebilecek ve bir öngörülememe durumu yaratacaktır. Bu bakımdan usûl kurallarını 

esnetmemek önemlidir. 

İlk inceleme konularının “sırasıyla” inceleneceği İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 14’üncü maddesinde vurgulanmıştır. Buna göre kanunda görev ve yetki, 

idarî merci tecavüzü, ehliyet, kesin ve yürütülmesi gereken işlemin olup olmadığı, 

süre aşımı, husumet, 3’üncü ve 5’inci maddelere uygun olup olmama yönlerinden, 

hiç birisini atlamadan, belirtilen sıra dâhilinde inceleme yapılacağı belirtilmektedir. 

Sırasıyla incelenmesi zorunlu olan bu unsurlardan birbiriyle sıkı ilişki içerisinde 

olanların beraberce ya da ard arda incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Örneğin 

ehliyet ile husumet bir arada incelenmelidir. Ya da husumet olgusu ehliyet 

hususunun içerisinde incelenmeli böylece tarafların dava açma ve davalı olabilme 

yetenekleri birlikte daha sağlıklı incelenebilecektir.  

Sırasıyla incelemenin sorun olabileceği bir başka ihtimal ise davanın reddini 

gerektiren eksikliklerle, düzeltilebilecek ve davanın reddini gerektirmeyen sebeplerin 

aynı anda bulunması durumunda ortaya çıkabilecektir. Kanunda sırasıyla inceleme 

yapılması öngörüldüğünden önce gelen eksiklik hangisi ise ona göre bir karar 

verilecektir. Ancak burada sıra ile incelenme zorunluluğu olmaması durumunda 

hâkimin, özellikle davalı idarenin karşısında zayıf olan davacı idare edilenin dava 

hakkının kısıtlanmaması için somut olaya göre karar verebilme ve inceleme 

esnasında karara ve uzun bir süreye gerek olmaksızın tamamlattırılabilecek 
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eksikliklerin yerine getirilebilmesini taraflardan isteme yetisi olabilmelidir. Bu 

şekilde hâkim davayı daha rahat, esnek ve âdil şekilde yönlendirebilecektir. 

İlk inceleme aşamasında incelenen bir dilekçede ehliyet eksikliğinden ötürü 

ret kararı verilmesi ve bu kararın temyiz yoluna götürülmesi gibi bir olayda esasında 

ehliyet eksikliği olmadığını ancak süre aşımı olduğunu varsayalım. Burada sırasıyla 

incelenmiş ve ehliyet hususuna gelindiğinde hâkim tarafından bir eksiklik görülmüş 

ve dava ehliyet yönünden reddedilmiştir. Ancak red kararının temyize 

götürüldüğünde ehliyet yönünden eksik olmasa da olayda süre aşımının varlığı 

sebebiyle sonuç itibarıyla kararın isabetli olduğu gerekçesiyle temyiz isteminin 

reddedilmesi gerekir. Zira usûl ekonomisi ilkesi bunu gerektirir. Zaten kararın 

bozulduğu varsayımında da dava bu kez süre aşımı sebebiyle reddedilecektir. 

Sırasıyla inceleme zorunluluğu bu gibi ihtimallerin azalmasını sağlayabilir. Bu 

varsayımda sırasıyla inceleme zorunluluğu olmayan hâkim daha belirgin olan süre 

aşımı yönünden davayı reddetseydi davanın temyize gitme ihtimali daha düşük 

olurdu.  

İlk inceleme aşamasıyla ilgili bir başka öneri ise ilk inceleme aşamasında 

hâkimin tarafları alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna teşvik etmesidir. Ancak bu 

hususun birkaç yönden irdelenmesi gerekir. 

Öncelikle hâkimin taraflara böyle bir teşvikte bulunmasını İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun engelleyip engellemediğine bakmak gerekir. İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na atıf yaptığı 31’inci maddesinde 

atıf yapılan konular sayılmak suretiyle belirtilmektedir. Bu ise sınırlı sayıda 

olduğunu yani sadece 31’inci maddede belirtilen hususlara ilişkin olarak Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı anlamına gelmektedir. Atıf 

yapılan konular arasında doğal olarak yeni bir kurum olan ön inceleme kurumu 

yoktur. Bununla birlikte 31’inci maddenin 2’inci fıkrasında Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’na yapılan atıf saklı kalmak üzere vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi 

Usul Kanunu’nun da uygulanacağı belirtilmektedir. 

İdari Yargılama Kanunu’nun 31’inci maddesinde atıf yapılan konuların sınırlı 

sayıda oluşu ve Vergi Usul Kanunu’nda ise yargılama usûlüne ilişkin bir hüküm 
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olmayışı, bahsedilen önerinin en azından mevzuat bakımından mümkün olmadığı 

gibi bir görüntü oluşturmaktadır. Burada 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 

de değinmek gerekir. Kararname’nin 12’inci maddesinde idarî uyuşmazlıkların sulh 

yoluyla halline ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Bu maddeye göre idarî işlemler 

dolayısıyla haklarının ihlâl edildiğini iddia edenler dava açma süresi içerisinde ilgili 

idareye başvurarak zararın sulh yoluyla giderilmesini isteyebileceklerdir. İdarî 

eylemlerden zarar görenlerin ise idarî dava açmadan önce İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca yapmak zorunda oldukları başvuru ise sulh 

başvurusu olarak kabul edilecektir. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesinde düzenlenen üst 

makama başvuru ihtiyari iken 13’üncü maddede düzenlenen ve tam yargı davası 

açılmadan hakkın yerine getirilmesi için idareye yapılacak olan idarî başvuru ise 

zorunludur. İlk inceleme konularından idarî merci tecavüzü hususu incelenirken 

tüketilmesi gereken bir idarî başvurunun yoluna başvurulmadan dava açılması 

halinde dosyanın görevli idare merciine tevdii edileceği belirtilmişti. O zaman 

hâkimin alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna teşvik etmesi yerine burada ondan daha 

öte bir zorlamanın söz konusu olduğu söylenebilir. Çünkü 13’üncü madde anlamında 

idarî başvuru yapmak zorunludur ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 

12’inci maddesine göre de İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13’üncü maddesine 

göre yapılan başvurular da “sulh” başvurusu olarak kabul edilir. 

Hali hazırda mevcut olan bu “zorlamanın”, fiili durumun İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 14’üncü maddeye eklenecek bir fıkra ya da ayrı bir maddede 

düzenlenerek kanunî zemine kavuşturulması gerekir. Ancak burada alternatif 

uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma hususunda iradîlik ilkesine de değinmek 

gerekecektir. Hukuk yargılamasında tarafların sulh olması iradi bir husustur. Bunun 

gibi 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu209’nun 4’üncü 

maddesinde de arabuluculuğa başvurunun iradi olduğu hüküm altına alınmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen vergi uyuşmazlıklarının idarî aşamada çözüm 

yollarına başvurmakta iradidir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13’üncü maddesi 

                                                
209  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı 

RG. 
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anlamındaki idarî başvuru hususu tam yargı davasını açabilmenin ön şartını teşkil 

etmektedir. Dolayısıyla İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13’üncü maddesi 

bakımından yapılan idarî başvurular için iradîlikten söz edilemeyecektir. 

Vergi uyuşmazlıkları bakımından idarî çözüm yollarına başvurmanın iradiliği 

ya da zorunlu olmayışı dolayısıyla herkesin bu yollara başvurmuyor oluşu idarî 

çözüm yollarına başvuranlarla başvurmayanlar arasında eşitsizliğe sebep olduğu 

eleştirileriyle karşılaşmaktadır. Somut olayda idarî çözüm yolu mümkün olduğu 

halde herhangi bir sebeple idarî çözüm yoluna başvurmayan davacıyı vergi hâkimi 

ilk inceleme aşamasında bu yola başvurması için teşvik edebilmelidir. Bunun üç 

taraflı bir kazanç olacağı düşünülmektedir. Öncelikle davacı taraf yargılama 

masrafları ve zamandan tasarruf edecek, yargılama için sarf ettiği çabayı ve masrafı 

başka alanlara yönlendirebilecektir. İdare için aynı şekilde yargılama masrafları ve 

kamu hizmetlerinin hızlı ve engelle karşılaşmadan görülmesine olanak verebilecektir. 

Ayrıca idare aleyhine muhtemel bir tazminat kararı ile kamuya intikal eden gelirin 

tekrar elden çıkması da engellenmiş olur. Bunun yanı sıra taraflar sonuç itibarıyla 

vergi alacaklısı ve vergi borçlusu olarak sürekli karşı karşıya geleceğinden özellikle 

mükelleflerin idareye güven duyması ve vergi borçlarını eksiksiz ve zamanında 

ödemeye daha kolay yanaşması gibi olumlu yönlerde ortaya çıkabilecektir. Bu 

muhtemel faydalar daha fazla ortaya konulabilir ancak burada bu kadarıyla 

yetinilecektir. 

Ceza muhakemesi hukukunda iddianamenin iadesi sebeplerinden biri, 

önödeme veya (ceza muhakemesi anlamında)uzlaşmaya tâbi olduğu soruşturma 

dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme ve uzlaşma usûllerinin uygulanmaması 

halidir. Bu durum ceza yargılamasında kovuşturma aşamasına geçilmesine engel 

teşkil etmektedir. Vergi yargılamasında ilk inceleme safhasında da buna benzer 

şekilde davanın reddi ya da uzlaşmaya sevk edilmesi sağlanabilir. Bunun için İdari 

Yargılama Usul Kanunu’nun 14’üncü maddesine eklenecek bir hüküm yeterli 

olacaktır. İki alanın da kamusal yönü ağır bastığından birbirine emsal teşkil etmesi 

daha makul olabilir. 
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Yargılama makamlarının bu öneriden sağlayacağı fayda şüphesiz iş yükünün 

ve uyuşmazlık sayısının azalması olacaktır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna ya 

da idarî çözüm yollarına yönlendirilen uyuşmazlıkların çok az bir kısmı bile tekrar 

mahkemeye intikal etmemek üzere taraflar arasında çözümlense bile şüphesiz bu 

durum yargılama makamlarına fayda sağlayacaktır. 

İlk inceleme konularının incelenmesi sonucu, herhangi birinin eksikliği 

dolayısıyla verilen davanın reddi ya da ilgili idare merciine tevdi kararlarının temyize 

götürüldüğü durumlarda, eksikliği davanın reddine ya da ilgili idare merciine tevdie 

sebep olan ilk inceleme konusunun temyiz aşamasında esasında eksik olmadığı 

ancak başka bir ilk inceleme konusunun eksikliği tespit edilirse ne olacaktır? İdari 

Yargılama Usul Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 6’ıncı fıkrasında ilk inceleme 

konularındaki eksikliğin, ilk inceleme safhasından sonra tespit edilmesi halinde de 

15’inci maddenin hükümlerin uygulanacağını düzenlemektedir. 

Ancak bu hususu farklı yönlerden incelemek gerekmektedir. Burada ilk 

inceleme safhasında tespit edilen eksikliğin, ne tür bir karar verilmesini 

gerektireceğine göre çeşitli ihtimaller söz konusu olacaktır. Öncelikle ilk önce tespit 

edilen eksiklik de temyiz aşamasında tespit edilen eksiklik de davanın reddini 

gerektiren türden ise, üst mahkeme kararı bozmak yerine eğer kararı sonucu 

itibarıyla isabetli bulursa onamalıdır. Çünkü yargılamaya hâkim olan ilkelerden olan 

usul ekonomisi ilkesi bunu gerektirmektedir. Kararın bozulması demek, davanın 

reddini gerektiren bir eksikliğin varlığı mevcut olmasına ve bunun bilinmesine 

rağmen tekrar aynı usulleri izleyerek dilekçe üzerinde ilk inceleme yapılması ve 

bunun üzerine davanın reddi kararı verilmesi demektir.  

İkinci olarak eğer ilk derece mahkemesinin tespit ettiği eksiklik davanın 

reddini gerektiriyor ancak temyiz makamının tespit ettiği eksiklik ilgili idare 

merciine tevdii kararı verilmesini gerektiriyorsa temyiz edilen karar bozulmalıdır. 

Çünkü davacının dava hakkının ve hak arama hürriyetinin kısıtlanmaması 

bakımından belirtilen şekilde karar verilmelidir. Son olarak ilk derece mahkemesinin 

tespit ettiği eksiklik ilgili idare merciine tevdiini, temyiz makamının tespit ettiği 

eksiklik davanın reddini gerektiriyorsa, temyiz makamı ilk derece mahkemesinin 
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kararını yine bozmalıdır ve karar gerekçesinde davanın reddini gerektiren eksikliğin 

varlığını detaylarıyla birlikte açıklamalıdır. Böylece ilk derece mahkemesine yol 

göstermiş olacaktır.     
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