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G 1 R İ Ş 

Vergi tarihsel bir kc:d:;egoi'ic1ir. Tarihsel bir olay ola:ı:ak 

vergi, zaman ve yere göre büyi.:lk c1ei;si.;dkliklere uğrarnı0tır. Vergi, 

önceleri her yerde verenin iste(\ine bi':t,\lı idi o Halk kabile baş-

kanıarına yahut devlet başkanlarına, çoij~u zaman di.nsel ve diğer 

çe şi tl i nedenlerle vergiyi bir arına::::,an şeklinde veriyordu. Za-

manla hükümdarlar, bizzat sosyal sınıfıara başvura:.ı::alc 1-r.endile

rinden maıl. yardım istemişlerdir .. Yani l:ıu zamanda vergi, malı 

bir yardım niteliğinde idi .. Bu ikinci e.~.;amanın sonuna do[{;ru ise 

bu müessese, bir c;örev ve fedakar lı"!:;: ola~eak kabul edilmeye baş-

"' landı .. Ancak bu devirlerde' verr:Sinin }CcüJ.Ui'J.ı oir dayana(~ı olma-

ması nedeniyle, ver:~i yart_~ısJ_nın sözi.i. "oile edilmiyordu. 

Dal1a sonraları ise vere;i, k.c.l.YJJ.Ull bir zorunluluJı:: şekline 

büründü o Fa.~= at o za.manlc.u da da vertd sistemleri, h1..ıkukı etayarrak 

ve kurallardan yoksu.n, basit ve da:c bir anlayış içind.e hazırlan-

mış bir kaç kanundan olur?uyordu. Böyle olunca da vergi uyuşmaz-

lıkları sayı olarak çok az oluyor, bunl<:u' da uygulamado..n çıka-
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rılan kurallara göre çözüm.lenerelc sonuç.1a:ı.ı.dırılıyordu. Ya..."1i, 

vergi yargısının bu g·L.i.nkü şekli ,bü.: kavramı ve önemi gene 

yoktu. 

Zamanla vergilerin son derece çeçitlerımesi, vergi yük

lerinin eskiye oranla kıyaslanmayacak şekilde agırlaşınası ve 

vergi kanunlarının günün koşullarına uydurulması amaciyle sık 

sık değiştirilmesi; ortaya yığınla vergi anlaşmazlı~ı çıkarmış 

ve böylece de vergi yargısı önem kazanmaya başlamıştır .. Bir 

gerçeği yansıtan 11 Adalet I1ülkün ıremelidirıı deyimi, bugün artık 

vergi yargısı için de geçerli olmaktadır. Çünkü istenilen (ger

çek) vergi adaleti, ancak iyi organize edilmiş bir vergi yargı 

düzenine sahip olmakla sağlanabilir. 

Türkiye Cum.huriyeti ise, 03manlı İmparatorluEsu'ndan Orta 

Çağ artığı ilkel bir vergi sistemi devir almıştırp Böyle bir 

vergi sisteminde de bir vergi yargısıncla.r:ı. söz edilemeyeceği 

açıktır. Cumhuriyet Dönerünele vergi sisteminde girişilen te

melli reform hareketine paralel olarak, vergi yargısında da 

bazı yenilikler yapmak için çabalar gösterilmiş ise de, bun

ların istenilen sonuçları vermediğini görmekteyize Dit;er bir 

deyimle, vergi sisteminin d.üzel tilmesinden elde edilen sonuç

lar, vergi yargısından elde edilen sonuçlardan çok daha ileri 

olmuştur denilebilir o Hitelüm, Türkiye' c1e vergi yargısı, bu 

günkü sistemin kurulma,sından bu yana, değişik açılardan ince

leme konusu yapılmış ve hatta bu konuda bazı tasarılar hazır

lanarak önerilerde bulvnulmuştvr. 
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Ancak, [;erek bunlar ve c;erekse 1961 Anayasa~n parale-

linde temel bir reformu gerçekleşti:cmek için yapılan girişim-

ler, çe ş it li nedenlerle B.:ı:ı1aca ulaşc:ı . .mmı:n;:z; ve ver e_; i yare;ısı gibi 

çok önemli 'bir sorun çözümlenınederı. 1:m gL1ne kadar a.skıda kalmış

tır. Nitekim, l.Şubat .. 197l!- tarihinde T'lirkiye Büyük r1illet r1ec-

li si' nde okunan Ecevit Jiükümet Prot;rarcıında ııvere;i uyuşmazlık

larının hızlı ve adil bü:· qekilde çöz-üınlenmesi amacıyle, vergi 

yargı sistemi def';iştirilecektir. ıı deniJ:caek suretiyle bu kGn.unı:ı.n 

aktüalitesini sürclürdü[i;ünü ve bir çözüı.,.ı yolu bekledit;ini gör-

mekteyiz. 

Görülüyor ki; TürJö .. ;_ye ı de ve2:'~~i yargısı üzerinde yapılan 

çalışmalar parça parça kalı:-ııış ve hl.it-li.nleşerek bir sonuca ulaşa-

mamıştır. Bu itibarl<J tezir:ı~,~rürkiye ı de askıda kalm.ış oları vergi 

yargısını değişik yönlerden incelemek, eleştiri:ıeri ve önerileri 

bir araya toplayare...k konuyu bütünle. ·tirmek ve bu alancıa c;irişi-

lecek reformuıı temel ve ilkelerinin ne') olması gerektii~ini vere

bilme açısından bir eleneme nitolit!;i taşıyacaktır. 

Arcı~otırmaıQJ_Z, bo~; bölümden olur:ıüaktadır. Esas konurn.uz 
.,) :} .,) 

Türkiye' de vergi yarcısı olmasına raiSTr•_en, ileride b'u_ konuda 

yapJ.lacalc cle;~;e:clendirmelere yaraTlı olacağını düşünerek çalış-

mamızın birinci ve iki:o.ci bölüm1erincle, ver(ri yargısının genel 

N3asları ile beç7 yabancı ülkeele uyc~ular.ı.an vergi yargı sistem-

leri hakkında kısa olarale bilgi verilmeye çalışılını~ştır. 

Bilindiği u zere yargı kavra.nn, -bir yandan uyuqmazlıklara 
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bakan yargı kııruluşlarını ve di(;er yandan da o yargı 1nıruluş-

larının uyguladıkları usul hükümlerini içine alan geniç l;ir 

deyimelir o Ancak, bu kcmuda yazılmı:] bütün e sor lerde, yargı ör-

t;ütleri ilE~ bu örı:-:;ütlerin uyc;ul:ı.dıkla:cı usul kurallarını bir-

birlerinden ayırarak, ayrı ba,,;lıb.:1ar altında işleıunesi c;-elenek 

halini alrnı.';:tır o Diz ele l)U paralelde yürüyerek, araştı:cmamızın 

üçüncü bölümünde, Türkiyo ı de ver:·.>;i ;yargı örgütü ve dördüncü 

böl ümde de, 1I'ürkiye' de vergi ;yargı u~31ü ü ile ilgili mevzuatı 

toplu ve sınırlı bir şekilde belirttik. 

Araf)tırmaınız,ın temel kJ_smını oluşturan ve Türk verG~i 

yargı sisteıninin det:,erlendirilmesi ba~5lı;;,ını taŞıyan ·beşinci 

bölüm, kendi içinde dört alt l)a;,:lık içinde incelenmeye çalı-

şılmıştıro Bu böhiınün ilk alt ba::;:lıU;ına, vergi yargısınll'l yü-

künü hafifleten uzlaşma müessese~ürün, bu r;ünkü durumda yeterli 

bir çalışma c;österip göstermedi::;ini o:ctaya koymaya çalışınakla 

·başlanirııştır. Üçüne·,:! ve dördüncü bölücülerdeki ayırrr.a paralel 

olarak, bu bölümün bunde.n sorını :_,8len kısımlarında, vergi yargı 

si st emiıniz, ön. cu örgüt yönünden ve daha sonra iso usul hüküm-

leri yönünden fazla ayrıntıya c;ir:mcden dot;erlendirilr:eya çaba 

siyonlarını istenilen şokilde yerine getirip getiremedigi 

araştırılmı;,;tır. 



VERGi Y.A.l~GISININ GEh:Eiı EbAGLAHI 

I- VERGİ YARGIE~I lU VlliU'II VE VEUlıi YAHGISINIJ:i NII'ELIG:t 

Vergi uyuşmazlıklarınJ_n çözüm yollarının ( conflict 

resolution procedures in ta.xation) karşılıgında deyim olarak 

İngiltere ve Amerika~da '1contentious fiscal 11
, Fransa'dancon-

tentieux fiscaııı, Almanya'da rısteuerjustıı veya. 11 berufuı'1t:s·sver--

falıren 11 -:-t 1 ı d ı 11 • • " • • tr ı· buta-,-.ı· '-\;ı ve .i a ya . .a ca gJ_urısCLızıona .L ~- veya 

11 giurisdiziona fisca1e'; _p.;ibi teriraler kullanılmaktadır .. 

Ülkemizde ise bu Jwnu, mali l:::t:ı.za (yarg~ı), vergi kazası 

(yargısı), rnaliye yarfi;ı.sı ve ve:L.\~i ma~ıl::emeleri c;ibi terimlerle 

ifade edilmekteeLir o :B'alcc:ı:t:;, mali yarcı ve vergi yargısı teri:w.le-

ri b'unlardan ere çok h:ullanılmıla:cıcJ.ı::~·. 

Esar:Jında ge:cek nıaıl. yarr:;ı ve r:;e:rc1cse vergi yar[.jısı kav-
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ramları, mali kanunlardan do;~,an u;yuşrnazlıkları çözümleyen ya:r-

gılama kur<=:ıllarını kapsar .. AncaJ.-c, bu lcavramlar tam olarak bir-· 

birleriyle eş d eğer anlamda dogillerd ir. Bu iki kavram arasın--

daki ayrılık, mali huJnık ve verp.i hıJku1nl arasındal-ci ayrılıletan 

ileri gelmekted.ir .. Bilindifi;i c;ibi mal! hukuk veya r:ıaliye hul<::uku, 

devletin bütün mali faaliyetlerini düzenleyen kurcıllaı~ı incele

yen bir hukulc dalıdır .. Devletin i,lall. faaliyetleri ir::ıc, bar:]lıca 

kamu gelirleri ile kaırm giderlerine ve b"Lmları:::ı denkloştirilme-

sıne aittiro Verc;i l:ru1cul<::-cı. ise, Iikı.ll huJ;:ulctan da.ha d.<".:ı: bir anlam 

taşımaktadır· .. Y<J.ni ve~c?)- .i.ı.ukul::u, ÖzcüLiJcle vergilere, da:tıa doğ-

rusu, devletüı zora da;ya:;.rı.an c;ol:i.rleri cüanındaki faaliyetlerine 

değinm.ektediı~ .. Di~f,er bir de~'{işle, 1u.::1li hukuk devletin ve diE;er 

ka-·1u tu'" zel kı' c• J. lr·'l'"'ı· ·:ıı· n rre' -·Lr r··ı· U:.; 8""' Lı ·.,. __ ,:;] _ ..,:..,_ l .... ~ c)· J~- ' eS· --·_L patrimuan vb .. bütün mali 

işlemlerine yı;\.ygın bu.l1vm.du~i;u hrJ.de, vorfl.;i hukuku bunlardan yal-

nız kamu gelirlerine ili;;,oJ.d.n bulunmakt~Jdır (l) .. 

!şte bu ayırımın, mali yargı ve vergi yargısı için de 

"' geçerli olması gerekir. Yani, malJ. yaı:c;ı, devletin tüm gelir 

(1) Mali Hukuk ve vergi hukuku konusunda c;eniş bilgi için bkz. 

ERGİNA"Y. Akif, VeEf;;'-~_!:L~SJJ.f.:..~"JI~1f-L_ I'k:v~~~l__ye JV~ariy~~~i_, Haliye 

Enstitüsü Konferansları, (Be;)iııci Geri-1959), İstanbul tlni-· 

versitesi tkti.sat Y·üüilt:::si Yc:~yınl&:cı ~ No: 124, berDıet I"lat

baası, !stmıbul, 19Gl, s .. l23·-l2'('·, J.':nG::L.ıJAY Akif, Ve::cu;i Ruls.:u-
.. ..,.o.:.a.... __ ..s.--...-........--.--

ku III D c,c~ı J\.-n}-ar-:·ı Hukrl~ Tı'::ık(jl-[:;p . .--; Yayınları T·'o· ;q7. ~ - 4ll U. 1..,..1 ' J.....l-::.... - C\. >•- ,,.L.... J... C.•-•• w_.l• ._J h.- - • ' ->-' If ./ ./ ' 

Sevinç IvL:rt;bac:un, Arıkara, 19rF~, So3·,{j-; T"UNCEH Scl2t.hattin, 

Kam_:ul\aliy~;_s~, 2. Baskı, Eskü;ıehl.r İktisadi ve Ticari ·tlimler 

Akademisi, Yayınla:ç-ı, No: /i-1, Yc.':.ll:uı. Of set Natbaası, :Ls-tan

bul, 1971, s .. LJ-1·;'+2; 'J:üNCCJ; BclaJ1Rttin, Vçr__gi~_!luk~u_pers 
l\fotla-y>ı. ( 1L'; ·-'"ir.c_ ·ı' l") . ·cı'c(j_:·-i ···c·l·ı·' .... , .l}_d- ı' !c)•:ıu·i ::ı.· ve Tı' c ar-; I·-ı_-; mler Aka-.:._ . ~ _....~~.:'.::_':.._..:.~_..1 .. . .L:.ı~.ı._:ı_..;...~_}..; J_j_ .Lv ... '-"' _._ 

demisi, 1973, s.20-27o 
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ve gider kanunların.dan clo[~an uyu.şmazlıkların çozum yollarını, 

vergi yargısı ise, bunla:cde.rı srı_c1ece veJ::[d.lere ilişkin olanla-

" rını kavrar. Di~~er bir cleyişlP, vergi ym:'gısı malı ya.r.'gının 

önemli bir bölürı:r\.k1ür denilebil:i..r ( 2). 

Burada ayrıca şunu cla b elirtınele c, erekir ki; vergi yar-

gısı kavrc:mıı içinde, U<::tclece ve:q,i uyı.:u;,ım<:ı.:6lıklarının yargı organ-

ları önünde çözt.imlemnerü sızoasıncla izlenecek. usul kure,llarının 

degil ~ vergi yaJ:'gJ_ orgsnla.rır.Ln;_ kurultı.:;; ve işleyişi ilo ilgili 

kuralların da yer alması g~erekir (3) .. 

Devlet, ege:cıc-onlik h<ıkkına da;·;raıı.arak, vatanclaışlarının 

ödeme gi.lçlerine c~öre onlara bazı vergi EtÜkellefiyetleri yUk~-

lero Bunun karşılıL,ında ise mükelleflere, kendileri için ya-

pı1an vergi içslerüerine itiraz halekı verir o Bunun amacı iste-

nilen vergi adaletini sa(1;laınsJç:tır. 

Veru::i. adaleti, e:ıas ola:i:·ak yasclülD. ort;anlarınca geti-

rilen vergi 1wxmnları ilc :-jai).ax.mı.ayrı. çalı.;alır" li'aka·c bu ye-

Anka:c·a, 1965, 

(3) Genel yarE,ı lcavramının ka~)sar:n konusunda bkz o D:LGGE,a .. s .. e .. , 

So 9; rn.mu Baki, fuıJs2J-k fhJJ:JEJ~~~le::s:.:i~- psu]:ü, İkinci Da:Jkı, 

S . n:r tb 1 '· ]_(')C n ') A IT'fTD' B 1 • 1\1 • evınç l_a- aası, tnı:::are., ;o~), s .. c_, ./; '>-unU rucı, I-~-zas_~ 

Kazc:L, Aj ans--ifürl;: Matbaa,sı, Aıil;;:a:ca, 1961, s o 9, 10, 12. 
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t erli değildir o Ç"\.hık\), verz.:,j_ kmıı...uılc:n'ının sayı olarale çok ol-

ması ve ekonomik lw.yatı-r: ~Yl.-ircJcli CLe;':;i::;;ı;!eler sonucu bu kanmüarın 

Sılr sı'K dE' i.i ı' c.;-:- ·ir ı' 1·o1n c J. ı._:ı\r<T'"j_- q·,·rlrıa.·' '-1 t)" ··~"'. 01"7. iT:U· Ç lu"kleı·· "<.f"" 1-.a·'-ı·nak-1-a-~\... Jc_) ":: ,.J •. l- h Vı-.:J--'} .... !~~ı..)_ c ...... . o.. l~-. _L.I.,-\ -- t,:) ·- :,) Cl,...!- V. c -V 

dır Bugu .. n ·valnı'7 ı··ıu··ı,--~.,-,,-,E,-v·ı .. ·,--. c'·'ci··ı·l ,.r,·~n·ı· "'Jlemur 1 a·ı-·ı (l"' 1Jl verrrı· o ·S _ _._ .Jc. _.l · .. < .J ... c\.:: .••. .ı..: . .L .... ,· • .L L,c:,'.c-- ' v"J-h 1J .Le.. ..o . .L.__ · 0 

mada birçok h.::~talo.ra c;ebe:;ıı olırı<ı1ctac1ırla:c .. Ayrıca, ve~cc;i memur-

larının lcanu.JJ.lar:ı_ çoJ;u kez dar J.nlruııda yorumlayarak c;ereginden 

çok vergi almal: istemeleri ve bazı mi .. ~kelleflerin de mümkürı. ol-

du~~U kadar az Vert;i Ödemek Veya hiç V8J:[';i Ödememek irıtemeleri, 

istenilen ver u, i adaletini sa().amayı clc:Uıa da güçle,;~tirJneJctedir( 4). 

Yani; vergi adalet i tek başına ver ci idaresi tarafııı.c1an sa{_~la-

namamaktadır (5)o 

Bu du..rurrıdo., ver;::=i id.ctre;Ü:D.in veya vatanda~jlo.rın ir]lenıleri 

ile bozula:ı:ı. vere;:i. :,·ı.dalet;ini c'li.lzeltmc>: ve kanun hükür:ıle:rini olay-

lara tam olarEüc uygulayabil1r:9J': için verc;i yar[:;ısı (',;erekli ol-

maktadır" Gerçekten bu korıu? bi:c J:ıuJcuJc c1c,yletinde verc;ilerin 

(5) :Fakat vergi yaJ~·g~ısının etJ;:enli.;~i, vergi idaresinin iyi bir 

şekilde o:r.'ı:,a.nize edilı:ıe:ü, ve:rrçl. nemurlarını n gere[;i. p;ibi 

yetişmiş olması ve hatta ve:ce;i rrl.U-;:elleflerinde verci anla

yışının yerleşmiş olmasına da sıkı sıkıya ba~lıCıre Bu ne

denle~ 'batı ülkelerinde verr,rj_ :ıne:ı:nu.rları sık sık açılan kurs

larla eU,itilmekte ve veıT;i ıırl.i.kellefleri vergiciliJx: bakımın

dan olgunlaştırılm<3lcta0.ır o Bkz., BAYBAL l'1ünıtaz, InjQl -t:;e:ce 'de. 

Mali IC~ı.z~~,_ IJialiyo Veka.leti ~Ce·t1dk Kurulu 1\eşriyatı, No: 86, 

Karınca I:'I:::d;baası, Anka:r:a, 1956, s.,l5,22; Y.~IJ!~i ~~form._ 

Komisyon\l..J:1aJ)Oı.j.~.,_, Cilt: I, Dnr:ıgc:!. HG.tbaası, Istan1)ul, 1969, 
S • L~O 3 , 40L~ o 
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kanunlara uygunlui!;u ilkesinin biı:· ;',orunlulugudur .. Böylece ver-

g i yarP'ı"'ı 1Pı~r y· a---ıd-~-,ı ve"r·rr--j ı·c-1 ,,-,--.,~c·-:---,J- ·--, c"a· r n-o··ru··clerı··nı· veya b :0 ' - . cl_ ,..o ... L - ı . .:J- .-.. c ........... v ı:.ı-Ll ... _J__,_ ~L C) 9 _, __ . , 
da. nükel-

leflerin hatalı işlemlerini önlecli~ olmaktadır (6). 

Vergi yare:;ısına korı.u olan verr.;i uyuşmazlıkları, başlıca; 

mükellefiyet, cezc:t kesme ve tahsil konularında ortaya çıkmakta-

dır c HüJcellefiyet uyuşmazlü;:ları, verginin matrahının bGlli e-

dilmesi ve saptamımsJ_, verginin tutar:ı, muafiyet ve istisnalar 

ve mükellefin r;>ahsında hatalar nedeniyle meydana gelir. Ceza 

kesmed e uyuşG:ıazlık, vergi suc;laTına ait biT uyuşmazlıktır ~ Tah-

sil uyuşmazlıklal"'J_ ise, telıliC; oclilen ödeme emirlel"'ine, ilr;ili 

şahsın borcu olmadı[~;ı, 'bunu tar;ıamen ödedi[~;i veya lcısınen ödedi(~i 

veya bu borcun zamanaşımına u:'';radıU;J_ iddialaı-'ından clogar ( 7). 

!htiyati hac iz, hac iz, do~so_l afc;;tler ~ıedeniyle vergilerin ter 

kini ve vergilerin tecili işlemlerinden dogan uyuşma.zlıkları 

da bu tür uyuqmazlıklar arasında_ sayflıa!· mü:mkündür o 

Bu üç ana katec;oriyG ~ yc·i:;ki aşma[-:nndan do[;c.m uyuşmaz-

lıklar ile kanuna aykırılık idoialarınc1a:n dogan uyı_.ı_~_;;:cüazlıklal"'da 

eklenebilir .. Y::;t;ki a;:mıa:3ı:t_ı_dan dol~an uyu0raazlıklar, mükelleflel"'in 

verc;i konusunclaki idari düzenlemelerinin kanunlaı-'a aykırılıi:';ını 

ileri sürmelerinden, kaı.'>}una aykırılü: ic1c1ialarından do[;an uyuş-

(6) BA~AH Suat, .Y.e~:ı:·gt,K~~-~::J-n Nahiyetj.:.ı. Maliye Enstitüsü Kon

feransları, (Bi:cinci Sel"'i-1955), Ü3-Ganbul Üniversitesi İk

tisat Ji'akültesi Yo.yınları, No: 85, tsmail Akgün I"lEJ.tbaası, 

İstanbul~ 1956, s .. 61. 
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mazlıklar ise, salı·r-ıan vergilerin dayana2;ını oluşturan metnin 

kanuna veya h1J_kulcun gerı.el ilkelerine ayJarı oldu(;u görüşlerin-

den ortaya çıkar (8)o 

Siste,ıı ayrılıkları bir ;;n.::l..na~ batJ_ ülkelerindeki vergi 

yargı sistenıleri gözd.en gcç;iJ:.'ilcii[\inCL::_:, bu konuda başlıca şu 

temel ve orta2:;: prr;nsiplerin vcı:c oldu;_;)u :;ı;örülür: 

arasında barıqçı yolJarl.::ı. çözümlenne,si çok büyük bir yer tut-

maktaetır o Böylece u;yuşı:ıı;:ızlıJcların '/{ı 90 J_ndan daha h\I;yi.üc::: bir 

kısmı bu yollarla çözüınlendit_;indon., ver::,i yargı kurull.H~:la~cınııı 

iş yükü ·büyük ölçüde a:.;:;a1rTtıs: o1ı.tak:t;.::t,:.ı~· .. Bu yollar difJ.;er yandan 

da, mükelleflerin geli:ı:: ka;yn<::ıJclarını ~roJ<: etmeden, yan.i mükellef-

lerin faaliyetlerini ak.sat;üallan veJ:rsi alın..rnasını sat~ladıL~ından 

vergilerin verim.liliğini ele artırmaS:tadrr o Bu tür çözü.nı yolla-

rına örnek olarak, başta uzlaçL.tc~ olmale üzere, verf;i hat;ala::cının 

idarece düzeltilmesi, pir;ımanlık, cez . .::üarda indirim ve verp;ile-

rin terkini veya J:ıafifletilmer:::i yollm::ını gösterebili:cizo 

ii.. Vergi ;yarcsı organları, her tLü·lü etkielen lı..zalc ve ge-

nellikle baLımr:;ız olara};: ~~,ö::cev ;yaparlar. Yani ver[;:;i ya:cc~ı organ-

ları, sadece lccı:n.un ve hukukun c:enol iJ.1;::elerine dayano..raJc lm.rar-

konuları ve düze,ıleyici Jca:cakterden. yok.su..n hükümlere ve idari 

(8) Bk BATfT,J·IC']_-c',l,·r''T','[J :=-.1,,-cıo'.ı".ı_;. TT . 'L'"' ı 1 ı· ı· ·ı - m"' ı .. z o ı-u~~~ .LJ ,_,~ _ '~, ~F~!.~.~-~'1;:~:!:1-ETLTJ.un . ke_er~~'!e .Lur:\: 

Ver_gi Sistem.i (Srd<:siıJ.ı Ankarcı., 1970, So lll, 113, 111+ .. 
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görüşlc:J::e d:.:ışandırmetzla:ı::·. Kuşkusuz bu.rı.un böyle olması için adı 

geçen bu yargı kurulu.şlarıncL:c t',Ö:cev nl.:ı.:r:ı kü}ilc~rin yargıç gü-

veneesi altınc1o. bulumüc:ı..lc:u:ı (;c;:cd::::i.:ç .. Yo)csa, vergi U;)7lJçmıazlık-

larında idare, heırı. ·caJ:.':ı.f, he:::ı. ele ka:ı:.'<;.... veren veya ko.rc:n· veren 

kuruluşu etldleyen ·bir or;~;an. d"LITUii1DJ:1El !:?;eçerek istenilen e,şit-

li(~i bozabilir (9) .. 

iii.. V er~T;i uyu.şmazlılclaruıı:n. e rı. kısa sürede ç ö zümlemne-

sini sa[~layaeak özel usuJ kı__u·all::u:::ı. UJ~'~ulanmaktadır. YarGı or--

ganlarının ku:r·1üucı ve .-:.;;:ı.Lu~mal.s-ı.:c.:ı bu er:.:.:ı~:::a göre düzenlenmiştir. 
_, .,) ..., -J ;.ı 

li tikasıyle Ci c l.ıafifletilmeyc ço.:~.ı:;ıh:.t. ~:<:tadır. Yani, liıÜl:::ellef-

lere ba;şlangJ_çta, ver;,i ya:c:·ı O}::~: • .ınla;.:'JJ.LD. bEU} vururken mü:cııJ\:ür:ı. 

olduf';u kadar C:L7, d,:ı7a {/,iderleri ;;r1' 1.:::1cs5J.ı:rıeJ:::te, buna ka:cr}ılık 

davalarını J:::aybedcnle:;rden bütü:n. c,ide:;:r1er tahsil edilmel:::te ve 

devlet alacati,ının tc1.hr::ülinde rı;.eyclanct t;Glen gecikme nedeniyle 

de onlardan tazminat alınması yoluna. c,:i.dilmektt:)dir .. Di(~er yan-

dan ise, davalarını kazanan ki;; ilere gider tazminat:ı. verilmek-

tedir o Böylece i;yi niyetli vc~cr:;i mi5.kolloflerinin u;yıJJ}llkı.zlıkla-

rını yargı organları ö.oürw u;ötürrao olaJJ_,:lkları e;enü;:letilı:niş' 

kötü niye!.::;li olanların ise bu çc~;;it :·~irişimleri önlenmiş ol-

maktadır. 

v. Ve:cc;i uyu~;n::mzlı.k:L;.rını;c karn.ı.ı cezası il u il::,ili olan-

ları adli 
.. -

yargını:n. c~.or:ev al.anınc:, t';irı:neh:tedir o 

------~--- ~--~~---~----------· 

(9) BAKLACIO(~I.ıü, aog.,e., s .. 110, L 1.l .. 
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vio IDe derecey-i oluştuı:an yaı'"'c;ı organlarının kararları, 

' -"' olayın madctı yönü bakımın<J.an lu0sin S<.?..yılmakta, bunların karar-

yani lzanunlara u:ygı.ınlu~:;u 

bakımından üst derecedeld orc~a . .nlc:ı.ra ba~5 vuro..bilme.l:ctedi:i~· (lO). 

II- VERC.TI YA.l1GISINIH GEllil~L ·yA;~GI L>l:UTETL:. lÇlNDEKI YJZRI 

Eskiden yar;:::,ı ko:Lları c:ı.r:::L,SL c. 1.Jir ayırım yapmaya [~erek 

ge:cE~kse yarr;ılruııc_~ bir bir-

lik içinde iclio Yani ilk önceleri GA.dece özel kişiler arasında 

çıkan hukuki uyurşmazlıklar ;yar~ı;ı kornı.f:ıu oluyor, bunlar da adli 

yargı organları tarafındıxn çözüc.ıleniyoTc1u~ XVIII nci ;yil.zyılda, 

kamusal idareleri:o. r:i:ciçimlerinin pek a~::; olması necleniylo, idari 

yargının sözü bile edilmiyorc1u. XIX uncu yüzyılda karrıusal hiz-

metlerin ço(plması idari uyuşmazlıkları ortaya çıkardı .. Krunusal 

idarelerin csü~·iş im.lori arttıkça' özel kiş il er il 6 kmnusal idare-

ler arasındaki uyt.:ı.şrrn.zlıJ:,.:Lu·· ço(~almaya başladı o 

kiçiler arasında 

çıkan uyuşmazlıl\J.arı yarr.ıla;y-a:rı genel; yani, adalet m.ac"ıkeıneleri 

tarafından yar:o;:ılanjJ.ıaya başlandı., Falcat dalıa sonTa, bu tl.i.r uyuş-

(lO) Bkz. AIJAYBJ:,~K Ali, ~l.l:rnanyC!:._~d_a_y_er_G_:i_j'1urakabe si V...E?~l:@...li Kaza, 

l1aliye Veknleti r'L::ı.liye T't:tl<:iJ< j{ı).rull:ı l\l cşriyatı, No: 98, 

Damge-ı I1atb.ıası, Arü:arü, 19~)6, s.2, 3, 101-110; AlUKAll Arif, 
ıvr~lı"' -ır,oza _l._k+isat _,, l'Jal-i-;y-<" De:c'_:_;jc•i Cilt· II, Ba·uvı:] ll O. . . l.;ı..?-- _1 • v t G V ı. •• > . --_ı_ .....,. ~ ( ::. -ı::> ';! • - ' 

Serm.et 1'-Iatbaası, istanbul, 1955, So 30, 31; Ver?;i}t~e-:-:

meleri Kcu1unu CC:Lsarısı ve G-erekcesi So 2o 
·~~~~~"·~~--·~·-·---~-~-~.1" 
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mazlıkların adalet mahkemelerinde çözümlenmesini istmıw;yen ve 

bınıda biiyük Eakınca gören bir clüşi.[ncc akımı orta;ya çıktı. Bu 

şekilde savunmuşlardır: 

adalet m b lrı;:, eJ • c~ " l i--.-,·,-,"cl" d' :;,i'f"]d-'-. ·j·(l "A a -"-c:m-, _or ın ı. o yb .. rgı ... cu:ıma:::ana e_,_ v ı::-, ı L;ı ı _Ct_, ı_ .. L.C. .L---t.arı 

tulursa~ yi.i:cütjııe kuvvet;üün otm:·i·ce:::ıi kc:ıl:maz o Yargı lcuvveti 

yürütme kuvvetinin "\.btüne r_;;ı}~~~tr .. Icl'3 .. :CG adalet mahkomele:einin 

etkisi al tırıa f!:irer o 

ii. A-

daJ. sc mahkemeleri ide.renin tdcnik incc.üiklerini bile:oozler .. Bu 

nedenle bu f:ibi uyuşmazlıkları yarc;ılaıııalc için ayrı malı.kemeler 

kurulmalıdır o 

iiio Sosyal ya,şantJ.nın i1Grlomesi ile birlikte kaı1ıu hiz-

metlerinin ;:~:ctnıası, idari girir:}i.mlerin ço[5alması, orta;ya yığınla 

idari uyuşmazlıklar çıkarmı'~:tı!' .. E:~ıc;_,'-;)Cıl yüklü olan ad,_tlct mah-

kernelerine bu yeni yı;!;ıD.ları da -;;ri.Ddernek doğru olmaz .. 1J~oknik 

nitelikleri b.·ıkır,·ıınclt:.m d.::ı özelJ.il:deri olan bu yemi yı;~!.ınları 

yargılamak iç in idari mal-ıkemelerin k"L"Lı::ubmsı gerekir .. 

iv o Adnlet malıkenolerinin 1x:ıt':;ımsızlıkları, bı.ı ıaahkeme 

yargıçlarının kanunlardan ·baE]ka l:ü:c i] eye; bağlı olmmnaları, d.a-

vacılar için lcu:;ılcusuz çol:: dcCerli bi:c inanç. tır. J:ı'f.ıkcı..t idare 

mahkemelerini de bo.t1;ımsız olarak kurmak ve yargıçlarını da ka-
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nundan baf'ok;:: i,~j_ı __ " c•evE' b'ı•~<lı -'L-·l··hı•a·····-olr ·ı·o-:i-J··ul·-'u'·ndur·· (l) 
0 

~ - ']. V C> G.ı.:·, . ' l ULlCdl.lCL\. l"'-" .1. :\. _ • 

Bu necJenlerc ds.ys..narak özc:llil:J.c Kara Avrupası Ullce-

lerinde ve LU. 1 corııizde ids..ri UJTL-i.şmazlıkları çözümlemelc ü;;~ore 

'l"' aa. ı yarp;1.dan ayrı olarak, idari ya:cr~ı clüzeni kı__rrulmuş ve bu 

uyo.şmazlıklar ·bu yarp;ı c~Llzeni içind8 yer alan mahkemelere ve-

rilmiştir ( 2) .. :Bu araf\. c. c:;_,sk::::J.::i u;yı.ı:.~:nta:-~lıkların özelliklerj_ ne-

deniyle askeri yo..rc~ıda b~:ı.(:;ımr-.:ız bL: ya:c .ı kolu şeklin.e hürün-

du .. ru"lm_-u·,.-t.;;,"' 1 '1·1. . .., . .-ID"~ ·vr o"···c,ı·ı -:ırl,c-. !Jr-i--ıc-·L Du"rıyı:ı Q·ıv:-ı.-··ı 'nc.ia·- sonra -·:cr '-'-~- o ;_) . -- --'~--'- ,; "'""·---'·· ..[,_,-, ____ (.) _,._ ___ J.._ - --'--'· (~ uc (..;.,,, ·-- J.J.. 

daha da ileri c?)idilerek, :f!tSaı:nc. orc:c:ı .. nL:.rının faaliyetlerini, 

yepyeni bir yargı çef}idi ola:c:::ı.k <:uıaya.c:ıa yare;ısı orta;sra çık.ı."UlŞ 

bulunmaktadır (3) .. 

Bugün Dij_nya 'nın birçok iilkele:cindo baij;ımsız y.J.rgı ko:L.u 

olarak adli, ı. d "'rı"' ., c•lrr::·-e]"' ve _(.....'., ' Cl.ü >... .......... __ - yargısı sayılabilir. 

Ver c; i yargısının is8 ba(i;ımsız l'Jir yargJ_ ~K: ol u ol up olmaclıL~ı ko-

nusu tartışmalıdır o Bir kısım ycızarlo.:c, verET,i yargısının bat~ım-

sızlı~;ına k:,_:cqı çıkarken, bir kısıco. yazarlar da bu y::u:c-:ı kolu-

n mı da "ba[;ırüsızlıC;a kc:ı.vuı;;:turulmar:3ı gerekt iC;ine inarmıakcadırlar o 

(l) 

(2) 

C ·-ı' ı D"' _:ı·· •• ·:ı Ank J __ ·c;: _ , oruuncu .b~::\sı, .L-i._ .-ara 

Üniversitesi Hul<:uk .t!'::ıJcijJtcı:ü Y:::ı.yınlcı.rından, No: rJ5, Güzel 

S - t~ . ..., M .. t-ı, • c (\_c-,i~, .,.... .. , 10::-ı:::- c 1r:::1 a.na ..LaJ_ na u o cıa ol' ... Jo._r,_d.t. ,_,' :; _) _)' , _ _,., - ;; ., 

İngiltere ve A:me::ciko. cibi Ane;losal;::i30CJ. ülJ:elerinde, 

d h . . - .... ı ·ı - .;ı ı"' l a ı ıdo.rı u;_yıJ.ş:maz ı c:.ar: .aü 1. ;y:::ı.T[ ı:o.ın gorev a_.anı 
girmektedir. 

buc;ün 

içine 

(3) BİLGE,a.g.eo, s. 5, 6. 
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kurulur}ların, belirli bir ııu ·;re J<.::c ~-x~lcı_r ha.:C:kındc;_ b-:;_zı yetki-

ler e haiz ol:ınaları ., bu ku:,~'ul u~;:la:r.:ın, a;y-rı ve bat1ımsı:"/, bir yargJ_ 

kolunu ol uşturdulclarını e~öste:CtllC z o l\a:·:,J.:ası z bir YaJ:'i ~ı kolu ola-

bilmek için, aclı g(';çen bu oru;anların kcndilerinr" öze;ü so:n bir 

denetleme organlan_nın bulurıraası, y<:lJ1i o ort;anın üı:-1tünde ve 

onun kararlarını de.netleyebil(:;ceJ.;: ve bozabilecek başka lJir or-

ganın ·bulunrıam~cı r:rerekı·-(' (41 ,~'r·ır,;<-·in '"'ur.~-ıu·r:ı buıru1 "" ı-,.,,'--irerıele ~ _ 1 c· • .::ı l:;-, .• _ ; ., J .• .. ·:,\..'_,--J..' IJ -<.:'~• .o. ,:,_ h ,,t.:>..llü-. L _ -

rinin içinele a;yTı ticar(:ı-~~ mahkemelerinin mevcut olnıal'Jl, a;y-.cı 

• ' A 
bır tJ.carı yare;ının veya. hukı__ıJc üıah1<.::erııc1orinin yanınd-'ı bir de 

ceza malL"lr.emeleJ:·inin r)ıJ.l1J.Iıma: . .n, ayrı a·y~cı birer hukuJ.ci ve cezai 

rillin ve gerek cc7.a. :rnalüco,ıulcriiJ.in kar-x:cları son olGr<:\k Yarc:ıtay' ın 

denetimine tal)iClir o Y<1rr::::ıt:ay' ı:ı. ü~:;c'ri:üde ise artık hiçlür dene-

tı·m. or_r_._._-,·~.r:ıı :-_rol._-c--'l;ı.ır'- Ay··c-Lı '"''"'"' ·i ~·~IT']. ·yr--r,.-., ,"1'' da a·o'"r·iil-'Lı:"·--· ·i-c:ıa, .. ı" 
- ~ ,./ , - .L '·',::;u_,.:;' ... U .. c- - d"- ~_'.-'-l. cc .c ö '"- · L • .J. L · -'-

y G -t: 1: ~i. ~::; j_rı e Jı cı j_ :Zı l)azı Yt:U'f~ı t~Örcvi ynpoJı. or-

c; anların bul 1.:mrııusı, bu organların ayrı bir yarr:;ı kolı.u::ı.u oluş-

turdukl2rını o::-~'ta.;;ra koyiı18.Z o Çü:rik:ü .. , orc_:anik yönden ic1c1J:7l ve 

maddi yönden yarc:ısa1 ü,ılerlller yerpan lm kuruluşların 1:ararlD.rı 

son olarak orr~rınının d\~netimine tabi-

dir (5) .. 

(4) ONAR Sıddık f)mıü, İd§J:.~l.ı.u1cuJ~mu_.2;1 ıJr,ıurni_ Esasları_, Cilt:III, 

üçüncü Dası, tsmail Ake;ün IJirJ:c·:Ja<.:u:n, İstanbul, r>. 1D23 c 

( 5) ONAR, a .. e:. e .. , s.. 18~~3 o 
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Bazı hı.ılcukç,ular iGe bu kcı.v-rcı.mı -biraz daha dar anlamc1a 

kullanı·rıaktac1ırlar o Onlara göre bu !cc:ı.vraın, hukuki nitelikleri 

itibariyle bir biitiin olur;:t-ı..,ı.r:_m iı:;le:n bagımsız bir yar~ılama 

usulüne tabi olmc:,sı o.ı:üamır:ı.n_ gelmekteelir. Yani, hu1aü::l. nitelik-~ 

tında toplanır ve bunl::ı:c hcüc;cı;J.d_,,_ o JcJ.:'?ı çe:Jidine özc~ü y<IT-

gılama kuralü,-ı.rı uyculD.:rı.ır.. Onla:r·Fı 

yargı da bir yargı çe.~;iô.ic:ir. 

- ı - . -.. ' ' - 7 - _. ~ l ( .. , . " ~ .,_ ·ı-- . 'l _, c 1 ,. -i gan arınırı_ CU ... Jel. ı>:,•- 3.~ ı Jlcl.!(J:o.ı.> .. lcd ... ,\_.J ... 

b ·r y ru· Jr •:. uc·ı.liiı(=> c:•fı·;- ··-ı·--, (6') ı_ a t.ı .a:rnc1. ,_, '· ... ,r .. uel ... ~-P ı, J. , • 

., A 

açısıno.e:-ı.n cezaı 

, bu yargı çeçic1i yaru;ı or-

Görüldü(',ü üzere bir ya:rc::J- kohl.i.m:o ba2;ımsızlı~\ı c1eme1c, 

yargı orgarıları:ı::ı.da görev yapEm yarc;ıçların ba[tımsızlJ_~~,ı ve 

hatta yart:;ı or?.;cJnlarının lxt[;ımsızlıC;ı demek deü;ildir. Bu kav-

ram da..'ıa goni.;: bir anla:nı_ taçımaktacb.r o Esas olarak ·bir yargı 

kolunun baEımsızlıp,ını, yuke.rdn. belirtilen en geniş anle:unda 

anlamak gerekir .. Yani, huJ:<::1-1ki nitoliklm.'i itibariyle ·bir bütün 

oluşturan işleri ayrı bir yarc;ılo.ırı(ı. UITLÜÜne ba[';layo.:ı:-cık, bu ü,;-;-

leri gören yargı organ.lm::ııı.~L ba:'~ımsız yüksek bir rıw.hkerııenin 

denetimine t8:bi tu·i:;crıak çeklinde ıc;:o.lJul u·01nek en dogru yoldur (7). 

Bundan önce'; de kısaca dcC,inildi[.f;i üzere, ver:j_ ya.rgısı-

nın bağımsızlıi:,ı bup.;iiıı t;c::u::tJ ... f!iJ.ı;ı_lıdır o Genellikle idare h-clicu.kçu-

ları, vergi yar::;ısınırı. h::t[ım.sızlıC,ı,:ıı kabul etmemekte ve vergi 

( 6) KU11 U , a • c . e • , s • 5 o 

(7) Bu konuda gcnÜJ bilcc.i içi:P bJcz .. ON.ı'\.I?., aogoeo, s.,l823-1827 .. 
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yargının bcıi'ımsızlı::,ını "!Jcnic:J.S o 5 :L::ı.kat vcro;ilox·c: 

kin uyuşmazlıkların y:.ı.r:~·~ı ye:cirw, kolu içirı.de 

lerden olı...qa:n ,'Liti;m::: bir f!)-'UTı Ü3<;, vur;~ i ,yargısının <'C:ldll. ve i~ 

dari yargı gibi lxı..(_;ı:msızlı(~~c:t kavu~;turulmc:ı.sı ve bu t-L:ir uyuşmaz-

lıkların böyle; bir ya,rgı di.izeni içincl:;.; çözümlemnesinin yerinde 

olacağını belirtmoktucLLrlc:c .. Di.!rı;;nı ülkeleri uygulamalarında, 

bu üç tip yargının uygulcmw .. alanı bulcl.uisunu görmekteyiz .. Ör-

B ı 'k .. J:f 11•-~..:.ı~ 1 d·=ı ""l" 'T''"'''" gı, e çı_ a 'le ... o .. aiH.tct _, . aa. ı ,) c..d.. 1:-,J .. , fllma.rıya' da d;,ı. bafjımsız 

verc;i yargısı içinele çöz :.imleruııektec·~ir .. 

zümlenr:ne~:ıi gerekti;:~ ini ileri s·~::cun iJ;:i görüşü uzlc:u;;:tırnı.ç:ı.ye. ça-

" . . ., ı 

omııc;,sının yerJ.r.ı.ctD o -

duğunu ortaya koymcAkt:sv:'J.ı:cl:.n'" Du cı;öri.i, c=L:ılıa çok tco:cik C:ü,;Eil, 

tarihi bir neclene cl.ay<"J:ınalctadır (D). böz I<::onusu lm 2ir .. ·teme ör-

nek olarak li1r &TL S Cl 11J[:;ulmı<=U1 sistemleri ;-ı;öutc~re-

biliriz o 

Vere,i uyuşmaz1ıklarının hakeıu :mahkomelerine (kurulla-

rına) bıra}almo..sı, <J.J'T'ı bir Cjek:il olarak düşünülebiliı~" Bu malı-

k . l J' "' · ll ·' ·ı ""' "' .. cj·ı· dR -·Lr'" .,.; -Ll .• n·ıT, .. c .. ',jlc'.ı· l eı·, ı· -yle ı·.cıi1.l.<-c'!l .. 1 e.f +:eJ·.ıı-eme er, g<.ne _._ı.rc_,_:; Vc;J:~~' c .. '~o .. L _ ... _ -~ • _ ---~ _______ v 

(8) Bkzo TEOJ:J\.BAS Louis, 1!2:.~L.~~~~es Pul?lir:ı_u.e_s,. Dalloz., }'aris, 

1967, ş. 579, 580. 
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silcilerinden oluşur. Anc~c bu ~oklin p sa vu...rı ul ur o Lnadı (';;ı 

ı"lerı" Qu""r~;lMQ~-l· c·~]·r G'~-,~n~kr0o~ "-' VI. ~Lv ..ı: . 1 'l--ı.. -~- o V-- ·_; \..; . v Vl- ;y-c:<.rr.ı yet~cisinin, her qcydon 

önce, kamu oto:citolcrinc•' ıcullo.ı:ıılmc::..sı geru~~inin yan.ı sıra, 

temsilciler:i.~ı ]<o.r.C]ılıklı ilc) .. ve ıüurıfo.atle:;ri bu ÇGi}it mahko·-

melerin işleyişini güçlcçıti:cc;biliro Oto yandan, bu mol-ıke:;me-

lerde kanunların tam ohu:'ilk 'Lı:J?~ulı.'L.nmo_cnndan çok, ku.r~jılıklı 

tavizlere yer verilecoJ_i;i ;::ı_kJn. celınolctc.;c.lir o Hakem mcJlıkemolori-

nin başına meslekton bir yaru;ıçı:.ı_ geti:cilme~;i ise, bu ya:cc:ıcın 

leri nedcmi;yle e.:::tki yapabilecekleri ve sonuçta tek yc:.ı..rgıçlı 

mahkemeler in bütün sa.kıncala:cını orta~)Ta çıkarabileco[l;i a-

çıktır ( 9). Bu mahke:ı.ııele:ciD kararları, sonunda ya aclll: yc:;ı.ı-·c~;ı, 

ya da idari yarfi:ı kt.:ıruluryların.a -i:;omyizc:ın intikal ettirilmek-

tediro Bu sistemleri uybulrıyaıi. üJJcele::co de örnek olarc:J.c tngil-

Vergi 

uyur;;mazlıklarırı.ın ç özi.hıılemılG sinde) eckic.l.r:;n ceniş uyc--;ulcu.na alanı 

bulan bu şekil, yavaş ydVD.i} ortaDmı Jcc.ı.1kma1<::tadır (lO). Bugün 

vergi uyuşmr:tzlıklarına bakmc:ı.c;J_ i',erc:J-cc•J r1ahkemeleri:n salyl:;e::ı.mnası 

üzerinde yapılmaktadır o Y(J .. J.li, vc::.:c;i u:y-u.çnıazlıJdc.:rrı, acaba hs .. -

bu uyuşmazlılclax·n adli veya idari yargı kolu içinde mi bakıl-

malıdır o !şte 'biz bundan rSOnra bu sistomler Üzerinde.::: cluro .. cak 

ve bunlarır.ı sn.vunularJ:üiı- yanlarını ortaya koyma€;a çalıc;ıacabız. 
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Gö:c·li~~? ij 

a., Verci üyucJmazlıkl·::ı.:cıınn idari Yargı Düzeni 

İ c: inde ;; ö zülnıc s i o • 

A -,ı" \!'"''""'' Q ı u o, . .\_ ::_-,ının c ı;)ındo. vo ·b::<i;ımr-nz niteliktc lıir idari 

yargının varlıC;ı, bu iki ynrgı kolu arasındald prensig ve yapı 

farkına dayanırQ Yani bu iki yar::.ı dü;;.cminin cirbir:iJ:J.cl.en a.y--

rılması, bunların çözümledikleri uyu.E_;mıazlıklara uygu1anan ku-

ralların a;yTı oluşımdrn:ı. de~~il, bu ku:ca.lla.rın dayandıttı esaslar-

daki ayrılıktarı. ilE:;ri p;cüir o Ürne,_,,in, ticaret mahkc')!]lele~ci ~:i-

Kanunu uygularlar ~ Böylece, adli y:u:u.J- dl.izeni içinde bıJ_lunan 

yargı organlarının uycculadıJ;:ları ·:_:ııüar ve çözümledikleri 

uyuşmazlıklar c:ı..n::..::nndu :i_ a:ck: v;:n•ch:t·., IcJ:e,ü; bu durunı yargı ko--

lunun de[:tişmesini 1 li biT yc:n:c;:L ':olunur1 kurulrııasını r_;erek---

t
. ..., .. ı ., 
ırmez Q ":JUn_,_:cu, 

ve prensiplo:cc 

uyuşmazlıJ.;: k<:ı..J.'Çısınde:l huJwlc y:cı.:c~';ıcının rolü aynıdı:c·. Yani her 

bu uyu~?mazlıklara ÖZ<')l 1:uı.kulw.n 

esaslD.rını uygular ( 11) o 

bi-

"ı' C ı' ]_';'·na_" ' • (~ ~']"- lr <"\rıu··ıı~· rJ u~·r --ı ·ıl "lAl 'l·r· -J..' Q1 "'I" "ı lT __ alJ.1 1Y1, .. J_c'-".·J-·.'(~ı'_c"'.•lJ. ("J_· 0-I n p cL_ b. ı _ıc:ı.ı. _ f''"C'-'-L .J. c. _ .; r>· --""-- c; __ ... '--'- -'" ... __ - , ~ 

i::;an uyuşmazlıkların da-;7s::u:ıdıl\:ları osa..sla::ı: ve battlı olc1u1c1arı 

k-ule r:üc.u:ıırıa doJıil uyus:mazlıldara 
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uygulanan kuralların hukulc:l <'Layaııakları:ndan farklıdı:c ~ Yaxü, 

yukarıda do:~inildit;i giTxi.., öz. ol hukuk ve l1unun dallarını oluş-

tu.r~.::.n medeni lwJcuk, tico.rct huJn.ıJru gibi hukuk dallo.rı, eç it 

hak, çıkar ve i.rn.de:; scrbcstirü e.~><J.r:sıruı dJ.yandısı halele; kamu 

hukuku, kamu çıka.rlarının özel çıJGırlardan üstünlü eso.rıına 

dayanır (12). BugUn id~r:l yarsının varlık nedeni, geleneksel 

alıqkanlıkların clır:;:ırı.do.., tarrtrJ.Inc;n buna r:'l!1J8.11ır (13) o 

'Ve>r.nı' U'\TUC''·~l''Zlıkl :-::ıPı c"i;· :'·C'T'(·"'k·+c,,~, o"iii·roY• iei-ı:ırJ"' U'.rı·ı.c~_ıı_·ıaz-·~) r.} ~?'· '-"'- ... .,_,_,_,.,,..._ ..... ). (! - .: V .. ll\.,;~.... . r,_)'-'-L C - ,j V • .._~ ~ 

lıklar ni teli;" indedir. Çi3n1r(i ~ vc;:ce:i hukuk:um.m konusu olan vc;rgi 

olayları, devlet vc:~ya orı.a b:.ı.~;lı kanm k'L.1ruluşlarınır:ı.. ycrptıkJ.arı 

.· . l .... ,1 -.~· d·y·, " ;c"r · ]<T"'' .. , ı::ı ·'"'l -,]_ .. 1 "' ~:o.'· ver§:, ı ış Olu. e_,_ ın (o.u CLOf'y.G.O. _, vcculJ. o .uU .L:;, eı..~.,_ er Cl CV J..e"C er~eı,ıenliG,ine 

dayanarak, kamu b.izmotleri giderlGrini karqılayacak k:::.ı,_ynakla.rın 

sağlanması için ~y-apılır o Vergi olayı nGdEmiylG kiqile·.cıe vore)i 

idareleri a.rasırı.da clo(~an ili;:;L:Ll;,;r, özel ki~;ıilerin kendi ara·-

larındaki ili:}kilercJ.t:nJ ayl"'J_dıre \)ünkü, vc:;rgi ilü}J:;:ilerinin ya-

nındu kamu güc u bul ı.nınıakt.~·üır (lL~)., Bu nedenle, bu t·l.ir uyuş-

mazlıklara bakan yargıcın rolu, id::u:::l ı..:ryuş:mazlıklc::-ı.ı"'.:-J balcan 

yarccıcın rolün 'l'\T]'l ır'l ., -.-. ( l r::;) 
c. "--' -- '4-L->- / • 

. d " :L . aı~ı çöz(im-

( ı 2 ) 01\T /. D '' ,-~. 1" c• l 0 ı::;ı i~.L-l ... J:\., ı...:l..oi.:_.<~';-'•' ı-..'-Jo t.J/ o 

(14) 

(15) 

1J:ürkiye ve Ortado(S;u Amme 

İdare si __ t::nr:Ot i.t-\isü Yayınları, Ho: 116, Sevinç l'Iatbo..r:t.sı, 

Ankara, 1970, So 7, 

Bu ko "Ucl b1"'c;c J:ı'nCi"ı'-ri\Y l..ı. . ~J .'.'- -~ c ...>Le ..1 .L ·' .. ,__ ' Verc,i HuJ:eı..:ık.u s" 8 .. 
----~-·-·---- -- ~.::.ı. 
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siplerin ôzclli~inden ortaya çıktı~ına ~ore, adli ve iQar~ yargı 

dışıncla ayrı ve ba~)_msJ_z bir vc::ı::';i yc:ı:cc;ısının kurulma::n doi~;ru 

a~e,'>·ı'ldı·-,-, ('':;l·n1ri't ve-'"17-' ınnı''H··;.o•7 lılrlaT'ı·vı.ı·n ço··zu··ınu·· r:ro''r·"vı·n-ir'" -ida-"ı"' ,_) .J... o -.jlı..._.,\..,_.' ..._,....._Jj_ 0.....~~/ ı:__>--.. .1.-.._l,LJ .:,\.. -- .\... -···~ -' _ L) _\:_, - . --~..1. --- .1.. 

Yarg- dan alı-na·.-ı.-,lr lyı i''ı··11 c•ır/ 1)J. J'l ----.~~,, ı ı, .. olun'-~ 1Dı,.o::ıkılrrıa''ı ı· u" rn-.e ) .1. . . l.. ... ··- j_ C..::.ı....!.~. l..-. i .. S J. ·- f .• ) Ll ı... -- - ,.'/ ctj_ .) -c- l\... . c.... ..._ c.,..__ -l- .c l.:.ı , C..:U-

hukukunun bütünlüii;üni.:i bozarcık l:::ıu ye:ı.rc;ı :kol unu zayıflatmış ve 

uygulamadaki ln.ıJ<;:uki istikrarı ortac1an kaldırrı:ııç olur ( 16). Di-

ğer yandan bc)ylo bir yol izlcmıııesi, f}3reksiz yere devlete büyi,i.k 

bir mali yük yükler (17) .. 

İdare hukuku p;ittikçe geniı)loycn l:::ıir hukuk dalıdır .. Dün 

ôzel hukuk alanı iç ine c,ir,;n b;:;ı_;:n korrulor, buc;[in bi ı~' idare h u-

kuku konusu olcı.rak ke.J:.:·,~ırraze. çıkmal::t~;_dı:i::' .. Bu yayılm8xnn dot~al 

sonucu olarale d·:ı -birçok teknik :konuli:' .. V idare hu..l-cu.l-cu alanı 

içine c;irrrısktodir" [i;2er, idare: hu~.alkunuxı. tartışmasız içinde 

ayırırsak, {'',enc bu hukuJ( J:mnulo.:I'ı:::ıdar_ı olan kalkınma. hukulcu, 

imar hukulcv., döviz hukuku e;ibi yemi ortr:tya çıkan ko.vrnmların 

ifade ettikleri konulo.ra d.u. t)ict~,ımsızlık tanımak gereJ.ı:.:i:r .. Çünkü 

bunların da en az vergi hukuku ve; ve:-,-:gi yarp;ısı kac'Lc:.ı.r ayrı tek-

nik ve ÖZE::llikleri va:cdı:c o Böyle bi:c ayırım ise~ idD.r·e hukuku-

kadar bagımrnz hukuk ve y::.ı.rc,;ı lcolu çı1car:,nıq olacaktır (18). 

(16) 

(17) 
ONAR, a.g .. e., s .. H32Cıo 

Blrz D! '1"' A l\f L;;t D l... VC"'''' "]. ı ,--. -i-.J .. ı' r·"'> ,.. >Tr.~ nı em~ ı· z TlT(-.. ,, ~. ~-co-ll "'-c _,_ • . u ·u-u. ı _ w _L , __ :~-b -.... s~.-l.-:-..:0~ .: . ...'::'-~.c..:.__v_..:=:~. .. . ___::._-';'::_:_..L_,_~;.:. •.. 2::~~::.~ 

!18 Ve_Ef,i_:h_ 1hti]-aflaF_ı;~ıı_g_JJ0-J~c~t): ... L Iktisat ve i·bliyc: Derr~i-
si, Cilt: XIV, Sayı: 2, Serınot 

c• r;-··) 73 
ı.;:) o { .. ' G 



Gerçektc:cı.~ ITcrcj_ lcan:ı.J.:t.ıl<.u:ı:n:::u:ı ı.ı.;;":::;ulmı.masının ·bazı teknik 

olan ver?,i u~:ru;yrı.:ızlıklarını d:-ı. iö..tre ı.ı.u!:cuku esasları :i .. çinde çö-

zümler o Çünkü verp:;i hul.::ukmıu.D kökleri idure hukukuna bn .. [tlıdır .. 

Eğer teknik yönden var ol m f.ı_rkl .. rc ;yc-U::'[·ının cJe(tü;ıtiJ .. ·5J .. mc.:ı::;iııi 

gerektirir se, o takC'Lirdc; }}akrtD.··baki.ın t)~::;zu.nnı diriltııJdc; u;yuE]-

mazlıkları hl:LkuJ~, ad rtl ot ve ha!;:k:uıiyet bc::.J::ımındo..n do :'~i1, ~:;adece 

teknik bakıı"ırı.d<:m. çözr:wk oluro böyle; tıi:::c çözüra şekli huJcuki çö-

de~il, bir bilirkisj_ ı0ıdır (19). 

İdari yarrY:ının ··'-'···-~~.J.'"';_;,_ bi:c Ö.\) vcrL;i ;yarr;ısın.ın kuı::·ulması, 

• :ı ...... • 

ıc..arı ve ve:c·;,ı yarc;ısı arası,J.Cl~· Ocl b ·::;ok görev ve 1ı-l.,1k1im uyu,ş-

mazlıklarının OT-ı-:-~~ 'r·:-ı 
-'· V L-1..J C.'- ç.ıJ:c.;, .UJJ.n:J .. f30b o:lacaJctır o Bu d.o0.c.: .. calc u-

yuşmazlıkl2rın, bnSıv~ız 'r·ı lnı..rulu:;;Jci.rının karşıJıklı görev 

almün.:cıno.. girmc~.i.urini vr-;y:.J. 
.. . 

f~O~C(·;vı o.L_,_nına giren konularda çe-

kimser kc:ı.lmcüarını ön lcmek v:~ .·ı..y:o.ı olay hakla~~ıda 
.. , . ~., ' ~ 

llUKUm-

lerden doti;::ı_:ı:ı 2"'da lc·l; siz, ve haksJ .. z du:cuınla:cı kn..ldırrı1a1':: rrncı..ciyle 

kurulan uyu9mo.zlık mahko:ncüc:r:i_ t.?_:J::::ı.fınc1~:u:ı. çözümlcncbilc~cc;(;i 

org:..ı.nlarının :_,-):5rev al,Jnları ne k2.cL::' .. :~ ;ye:r.inde ve kesi:;llikle lJir-

birinden ayrıl,ınr} ve I..."ÇfU.fnn.a. zlık y8T' ve usulleri lw bul edil:miç: 

Bu tür çıkn.c<ık uycu;;ıro.azlı.!.c:i.arJ .. :::u_;ç,n.r:i. bi::ı: düzeyde; tutmanırı. en 

uysun yolu, 

( 19) ONAH , u. o C o c c , C' ]_>(51 ı-:> o \~ o 



sayıc1a tutınai:tır ( 20). 

ması sonucunv dotsurmm::tu:c C?l) o Llatt;::ı_, ;-=:;unel ve ko:l-;ı:ı::ı. hütçeli 

dairelerin bütün gelir vee; [,:i.de:r'le:ci ile mallarını 'Fllrlci.yc Jli.:i-

yük Millet Heclisi adına cJ.eiH::-cley,_nı ve ,sorumluüırınırı. hesap 

ve işlenılerini ku;:::in. nukr:w ,layan vu kanunlarla vcrilUJ.! in-~ 

c eleme, don.ctle;nı:-: ve hi3.1;;::ıne lx:ıJ:,l:uJ.a gö:cevini yapan Eu.yu;:-l-;cı..y 1 ın, 

rlar.J<:.eme kararları ni i; c.:li(',inc1c~ cı.rlar tür 

I!einek J.ci; i:t;yn.ı cs~.ı..,slnrı ıı.yc;ulcı.J~ln mahkur;ı.olerin Jc:;crar--

ları arasıncıa .<=:ı..y:~ılıJ.~lc:.:c bul'Lm.r,ı.c ::n 7 bi::' Ülkedn 1:ı..da1etc, ycn·cı;ı 

ek olaylt-ır ve c;orckse 

hukuki hüki~uüeri lmkırıııncictn. ifactc c;t ;i .i sosyal ~ı:orçeklik eı:ıa-

yargı düzeniıı.ir. kurıJ lma::::.:_:c:ı.ı ce:ceJrt irerı nec1en1(:;r' s;-·.clnco l.lyc;u·-

larran kanunla:c:t vey::.: burıJ.arırı. uyguLurL.'J. alanlarun tekn.:Ur yönden 

( 21) Bu konuda bl;:z o DUIUu::i Lüti: i, J~~ r:;e}~ll.ahkeDf::lo]:-:_ }~_J::'..'~:S.J.:P:.~~P.. 

I.& tı· ıl·c·i-i lT·vuc,.,.i •>z· l ı:'>-ı ıvluk,_~ ·· ', seli HuJcuk Arar;tır•.n,Jla:cı Dn:c-;!;_;; \:::.-..... __ }:!_.:_/_..._ -'.::3.:~~-~*"--~"- --9--~-... 1, ·:s-

gisi, Ye~'-~- f:.u·~o:i., Yıl: l, No: 1, Cozı:ı.ovi I'IDtbc:ı.r~sı, tsta::ıbul, 



anlama ve bu ko:o:ı.ıl.:_ırc1rJ. uz-,cı~:ı_,ı oJ.Dıl'ı ]_sa :J c[~ildir. Bir ve re~ i tok-

nit,inin ve verc i k1ın-c:xılnrının v'-'--~ o sı, ba~ımsız biT versi 

yargısının VclrlJ.G;ı::ı_ı e;erukt:irJiWZ:o 

bi, kamu y<n'arınırı özel 

özel yarar-· 

ların da ko:cu:n:u1ası ve bö;_y-lc:cu do htik-cüc-Luı. genel prcn~3iple::cinin 

adalet V8 l_ı_akJ;.:aniyet kurallnrınJ_n ve r·;cruklerinin ı~?J-t-~l ::ütuı.da 

bu iki zıt ya:::.'<ırla.rın uzJ.a~rtırıJ,,ıcısı göz, önünde tutulıJıalıclır .. 

Bu bakımdc;m. bütün. bu uyuşuıazlJ_kL::.rJ_n o.y:ı:n duçunco ve o.ynı osas--

lar la ç öz·cimlc;mnoc-ıi c,oroki:c Q aynı e Em s ları uygulaymı_ yargı 

organlarınd<J.n ÇJ.kn.n uyuQinn.zlıklaJ:'ıü n;y1ıı yüh:so}c ma:tıJ<cırwQe bir-·-

leEJtirilnıosi vo bunun ic;.tüı.,:-~tliı.:cı..:n<''. di:_:crlerinin dc uymcı.,sı ge-

• -l A 

ıo.arı y;u·; ·,J.yı 

reksiz yere; (Jc1.rÇ3l,ıyarc::.l ı 'w1 L::ı.:i:'ı cl:r::ısın.cL:ı çıkcH:aJ<: :·.;Ö:i_'eV 

bunların vereceklo:ci l::os:i.n. Jrij};:ijınleriL' \ruku};:l. VclrlıJ-çJ_arJ_, do-· 

ba::,ırn.sı zlız:,ı cm.i:ylu, 

çok yönetenler degil yönetilenler çekecektir (24). 

lJ o Vergi Li;yı.u;;me:~.:;üıklo.:cının Adli Yargı Di.lzerı.i 

Içüıde Çc)zübıesi 

Verc.i hu::~ukun:mı. en y<:t.kıiı bc;.(~;lılıJ.<: ve ilişkisi olc.lu(:~u 



François Gen;y ve Pilon, b;::ı_v]tor ··-ve Iıaloı.ı gibi özel tıu1cukçuları-

nın görüş ve 

esaslarını kendi içindo topldmnktadıT~ 

lJ<iJut ve cüıt:ı-sa·tJ_m csibi ana knvranüa.ı·, esasen 

özel hu.lnı.k lmvramlarıdır. J3u ;yön/lun ver; .i hukukunu mutlak ve 

k <"1-.. , a-lı b ı' _-Ln (~i.: ... -,~···" o ı q --~ ... 1 lr C> ı C\ a· l ' •. Ci 
1
'. (~ o; ·-:ı.:~11 Cl e ·'+ı" ldı' ·n -ı--·-.,, J y;:ı -ı va--~ u. J - ). c..lJ.c,) n C .. .L CC.''.. '-' ı.;.. c _ı.!.Lc-..1.•. .L '',- - - -C.) .L. • -'· G "'--, c .. .L. ı.} 

zarı Giannini' nin bel:i.:ı::t·L;ii.~i üzur(; vc:o:ccı,i :rnükellefiyet:i., e,'-:;as 

olarak özel huku.J.dnlç:i hc:chc:m.gi bir ıııL.iJcellefi;yotte:n fm::klı de--

ğildir. Bu necı cnJ.i..:' borçl::.ı.:cın doii;uşu, tadil ve icrasJ_ J:ornısun-~ 

daki illcel:-.::r, ve;.::·gi hukukwııJJl ilJ::c) ve ı~uralları J.lc aç;ıkca ve 

dolaylı olarale dei2;ürl~iriJ.··ıodikç:c:, bunl<::tr, vergi borçlarına da 

uygulanabilir~ Di~er 

hukuku, medeni usul J:n1kuln.:u:ın. rY•.!)_J_ ve o• ·un öz . .::l bir kıE.munı 

oluşturur. Gerc;c~kteıJ V(;:c:·:·:i_ Ub1J1 
• ., . ·ı 

'·· ~ vc:r.-'·ı mu e s.:_: u.:~~ o ~-;J_IJ_o e:o. 

doğmuş bazı özolliklera ,'.:Lt:'l 

nunla berabe:c-, alc~3i lcanunlLa gö;::;tcritmcc:ikçe veya dm·:·u.rıı ve ko-·· 

cullar g.er· '"k-:- ı· I'IT cv"ıı· k·ç .. , '1"'-y-.. :ı· ır1ru··:··n ,., '7 ·l_ık·i "''I'ı-:ıcla-- a~ n 1':' -:~cl O·'l"'ll" Uc.:.:ıı .. J 9 _l '-'····V -- .. _.J. .~\....- ..t. \....-' C_,..L (.. '--"-~J ı~J-.Vl/'.1~ _ ..... ~_r_;.. j_ <-'- ..• !\..:~ _ _ "'--'.....,'· 

hukukunun kur.·ı.11c:t.J:'ı!ıın uygulajJJTL<3.En ukiro Dernek ki; vorgi 

kunun hiç atıf yamnn.dı:')- voy::ı c1o1:-ı.ylı dola~rsız atıf ya:ptı:·;ı 

bütij_n veJ.:;":i. konularına özel ·[ı.ukukun il;,ili ilke ve k.urcı..lla-· 

rını uygulatrıak C:;erelciJ.: ( 25) .. 

(25) Vergi fLul-n1kmnm özel hul.::ulcla oLı.r iliş~;:ilori konusmıda 

l
e_.-,_ l(' J..L- ":!~.:, 2/..1 •. ,_.,,.D(:~.--·.ı·i·'T 

_ _ /' _ ' c_/ ' _ T ~ _1_/J_L u _1_.\.,ı..~.l.j_, 
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ôzetlc; özc:l hı__ıh:ukcyul;:x:ı.::· 5 ·:)u 

vergi hukukuı:n:uı özel huJaıJG:t o..:y.l\.ırı ci.Ü:~;urı_ kural ve };:avramlarını 

bir istisnc:ü ch:ırum olaraJc gör:ıc:lci~e ve; so:;J_uç olarak 

hulnılnm:ı bir ·ba:J,ımsızlık de:'_;_il ~ o~~:ı ln:ıJc.u.k ic;indo a.yi::J_ bir yer 

vermektedirler o 

Vergi h1J1:::uJ:,::unun özel tul:::ul;:la. çok rnl:ı ilü?kilori oldu-

rına uygularıa:n k::t:r·,u:c. VC; iıul:uJ;:un r<,GJJ.t.:l il};:c; VO kurallu.J:ına ;ya-

bancı de3;ildirle:c· o \J(jr:~~i uyt.'r;_,_ı~;_;;:.:Lı!;:::_ai'ı:nı ç özürü.eyc:ı yargıç la--

rın sadece verc;i alarn. 

Bugün verr~i hu:L.:cu3:un:).D_~ ar:. .. ıy:.:ı.s<ı_ hu_::::uku, ic'lu.ro nukuku, ceza hu··· 

kuku, usul hukuku ve h:xi~ta q r.• 
•::./.ı çok ilis;--

k isi vardır o J3u ili::;kilcr, vo:c: ,:ı_ zlıklarını c;öz·l:büoyecek 

yart;ıçta, her;;; on önce cun:i_:~: l:ruJ::uk ];~üJtl.irü ve formaf.ıyom.:mun 

bul unmasın:ı_ e:crekt irmekt; cd :i.r .. 

Nitekim, ·bu nedenle b2.zı ~Brı.tı .Avrupa Ülkeleri, verr_ci 

u;yü.şmazlıkların.a balz:,:::.ca}' ki,:;;ilerin hu:cı__ık fakültesi ırwzunu olma--

larını ve ayrıca ı.xzu:n frxcc:: ;yarr,:ıçlJJ:~ yc-rpm.alaı'ını af3[:,u.ri bir 

şart olar:1k .s..rarı1aJ.dt:ı..dırlaJ:: (26) ~ Unl-0 J:'r,ınsız yarcıç vo hulcuk-

( 26) Bulçik::c ı cl.::::_ vo~c:.'·i u~TlWjJetz1ı>J_arın. ı ·b,~J;:an man}::e:o:ıelorin ·bütün 

üyeleri huku\~ do1ct o:c1_ıclu.:c o :l3Lz o J Jean Vo:cı, Co·:.rq:ıa.rat i ve 
"-"-"'··~---...ol';.:....._ ........... -~--~·'-' 

Conflict noln.ti.on .,-,co c[ w:·::ı ::; In ~~caxat i on The Ini vo~csity 
-· ~·~· ~·····~---~-----~- .~ ~~---~-~--~------•- •• ,L -··•···--··------·-~-·~-

of Ihcb.ic,an Lavv sc;_1oo1, Anxı /l.rho:c ~ l 96iJ, s o 21'?. 



j_Jüı.i hukuk f'o.l<:ü1 l:clerincle 

kendisine ôz~ti bir tu-

kım özel uznıcı.nlık istcıncsi is:;? bu wyu::;nL:ızlıkların 2~n:cıcl yargı 

Or P.·.· .anlc"'rı c"Lı .. '.·.··,·,· ı·ı.l_d· 8.- c o" ,·i.ı'·,-o -L----·r:ı.::nı' c• ı'·-, ·i P''·'T·Pl···\'- .. : T··ın (' z Ç'u'~rı lru'' '" r\ lı" '\T':>l"'-,_. ~J. ..... ,:> LJ d . .L- \,.,-'~ J ...... ./ı...). j ____ Ç)'--'~---.,/ .. \. J.J__ u.~ .Jo / ...... ).. ., cı..v .. - ... Jc,t.,_,_ 

gıcın karşısına, özol 1lZTlliJJ:üı::)_ gm::ulctirur·ek çıkan tck konu, 

yarf:~ı oJ-: C',mll(J.rının 

en az vergi uyurşmazlıkları koil:~·.r u:::;ıtwnlık iste:yf.m ko:ı:ıı..ü::.J~'c::ır .. 

Bu t " l ., J ·· ·· l ·"r··ı ·ıl"' -,--ı..,~ - ·""· ··• ı· ... , · 'I',...-·, ·ur uyu c nı ar/ ı 'r .-, "l ° CJ' '7.Ulı"1 r•'T"··,n ,-:_, ___ , __ .. ,_.· ,_··-'--· r_c_',l OI ,,·,,8_· .L .• ' 'c."_:_ .l .. ' Ve· __ :_',-':?"'"-/'- o.•.Cl"- ':--''···--·--·c~''···· .. -- .. t ~-'- - ,_. 

ı kı .. " l ı t ~1 
uyuşmaz ı arın ı ç o zurrı__._ mıı~c;3:·-; e CL u 

çok barJarı ;::ıa!',lay<J.bil:c.rlero Ka~_dı ki; bu uyuşmazlık1o.rın çözüm-

lerrmesinde 

gl• bı' ">(1
1 lJA. 

c' ' u. 
yn.rgı kurul·,, ).an. içinde belli bir :uıo.hkcrrıc~ sac1ece 

göı (-;vl<::ndirilebili:c. Böy--

lece bu b~lUulerde çalışacak yar~ıçlar, konu tizorinde bilgile-

tü~.iJ:.'lor ( 28). 

DiC.er yandan l:;arcıfla:c, c;onelliklc uyu;-;;mazlıklt:u·ını -;y-argı 

kurul u~7ları Önl1ne götürnıc;den önce, bunl::1.rı idari düzeyde ç özfun-

lerneye çalışırlar. Eğer· bu yolda istoc!j.J.;1ori sonuçları ,st:.: ,la~· 

yamazlars'ı, o takdirc'lc y::;._:ı::c,ı orE_,_uıların,1 baş vururlzı.:~~. I3u ise, 

(27) Bkzo AHII\Jil\1, Vur1:<L, y_e_}J~J.:.._.t:ı.f·\~Jl;:___e:;:~:ı~~I:..E;l.::"b. Yeni c;-::J.?,c·\:u, 

13 Eylül 1970. 



' 
' .. L 

laşmış bir şckild~ "" ) . Bunun iç in da.vrJ. yar-

gıcının verc;i kouuccôund,•. fn:z;la Lı iL üür:ın olınası gerekli dcC~il--

dir o EsaEı ol·m? ynrgıcuı c:cne:L o.t.ıJcuk h ilgisine sahip olnıası ve 

gelen dosya ÜzerindA bu biJ [;iye; d::ı,ya:cJaT.';:J;,:: [Ür sentez yn.pabil-

mesidir. 

2. VeJ:'f2:i Yarg]_sıtJEı. Be:ı .. _~E1m.z Bir Yargı Kolu Olması 

Bilindi ·.i üz er<.:; btli]lant;ıçt::ı. id.ar(; hukukundan doCıo.TL idari 

uyuşma ::~lıklar ~ r =!lA 
clCc.J_ı b~llcJ.lr::~:cal<: karo.ro. bc..:.;~larııyordu. 

d .b" b" ·o" şın a ar:;ımsız ır ıo_r; . .rı yar J;:olu ic;Lı.de çözi.hııJ.E::nme:.ü geret;i 

ileri sürülmü:,:-t;·Li. o ldar JTı.:tJnJJ\;qul<:.rı tcı~catından il(;ri sürülen 

Gill; d<.:ı.yanc1:ı.:rı1 ıyord u: 

iJ_C)J_-":LrıG özgi.i tclcrtj_]{ özel-

li1deri vç:ı.rdı:c. A.llll. yaı·r·:ı 
"1 ., o 

o c~.zu:o J_ alc:u:ı ma.hkemeler, 

ne'Q0 ('lll- E' bı ı ·1-·t'ij·r; UVTI c·--·ı ···ı··;· 'lı"l.r"i q-p-ı ·y,· :·lT'0'l l '"n'-1 k .;:, '7 Pl'l •, .., \ll" ı J. c'·l ;·ı.ro 
.J " LA.. l.JA. J"··ı]J.J.(./_1- .l~---~L,.,._,__ı_ ı._,--b---CA.J-C ..... , __ ı...-ıE.J,-J -''} Cl.j..L -A.. . .,.-. V 

m;cı .... 1Il.,;1•7 8"1"fif~]_c:-,r·.L; }rUrU·l· ruo::ılı ·;re l. '" ,-,·nıA --·"r-·cı 1)··· ;·ı,ncızlı ('-·.-, i·r..-,V'll_,., ... ,r''U~I .. • .;.. -. '-' \. • C., V .. , - \..Le!..•. ,y '-''-- t_c; ' Cl. (ı l C> • -(:)cc .. :\.c:, c_.:• l; v .ı. --- •·• 

malıdır~ 

ii.. So nJ. yaşi.ıntın.J __ , '· il er leme;Ji ile birlil:::tc Jcunusal 

hizmetlerin artması, ort 

School, Ann Arbor, 1')61';), n .. lJ-T5 .. 
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Jncüü::eı.ncle:ro bu yuni 

ları çözme gö:cuvi vorn-ıek uye;un olıJL',Z., 'I·nJcniJc ni telik1cri ba1D.--

ınından ayrı özellikleri olan tru id.<:ı.ri u-y-L,ı..çrnazlıkJarı yn.:c::;ılrmıak 

için idare Trm.: .. f-JJ<:eınolu:ci [jÖrc;vlj_ iJC\.f.l.lJkÜlctır" 

azlıklarında soz koruısu~ 

biı'çok te.L:ni::e ve rnu·-

hasebe bilgisini 

ba[~lı olarak sık SJJ< ele 

çen c;ün artnı.aJ::taclı:c o Bu~·:üu., D;:unştny 1 a açılan tüm davn sc;_yıSJ.-

nın yarısından ço(f;u vergi u;yv.,şrııaz1JJ::lariylu ilgili bulunma};: ... 

tadıro 

"vergi U;)TUE;:nıaz1ıklaTının 
.. .,,, - . ç o zı.xırı_L c-:.ıınn ;:.~ J_ j.ç:Lrı bilj~nn1esi :_·,OJ:' el:: en 

toknik bilgiler vc özelLiklerin, lJu UJus;mazlıkların bo.(,uüınz 

bir vergi yar~ısı düzeni içj_nde ç5 

:ü:_,ı.ru ;'{:.:.l:c: ıçlarırı.c1.a1d_ t;c;k:rıilc 

bilgi eksikliC.i, bil irkiçi.J_<)cn b 

Fa.ka.t cE.ı:,~:, hC:.:r cLlV;Jnın bilirkir;;:ini:n yargıc:u!. kundisi 

olmasıdır (30) .. Çünkii~ llJUiJLLLC<zl:::...Lla:cıı·ı bilirkü;ilc:cc l:nrrıJn1-

(30) EREJ"I E'D.rulc C üze. Usulü HuJ~uJm_ Dör-di.:incü Bnsı ~ 
' ~"-~~---· -----·--~-~-··· ~~-· ... 1. 

Arı.J:e.rrı_ Un:i_ ... 

baası, \.nk;::ı.rcı., ı 9T5, s.. 390 .. 



ması çeşitli su .. kıncrı.lar do )XCl:CJ~·., ::ıu [:.cÜCLncalar şu :.:;ekilde özet-· 

lenebilir: 

i o Uyw:;mıazlıklar-ın bilirkir;;ilere ~'bırakılması c1avo.la:r·ın 

sonuçlandırılmcı.sını. gerc(;inden fe.:ı.zla geciktirir. 

iio Aynı zammı.da b:Llirkü-;ıi i:ncelomcüeri, masrafları ço·-

~ lt k ı 1 ' ı OO ''' H '' , 

0 t 0 0 t ga ara;. uyuşmr::ı..z ı.t: ::ı.rın ço?:-ULOunurı. maj_J_;>'e-ını ar ırır. 

ııı .. Dilirkişi olard.k kıtml o6.ilon };:imselerin raporları 

genellikle 2~erçetsi yansıt :L!.:::~" Ç·Lir,_kl:! bili:.ekiqilorin J:''J.po:cları, 

çok kere; ciddi bir incele.rn.e sr;nucu hr'cZJ.rla:::-ımo.z o 

iv o H::::r davadn. biliTk:i.r;:iyc: lY-:u'c: vı.J.rulması, yarc,ıçları ya-

böylece de ya:rc;ıçlar:ı_n uyu~;:mazlı.k üzc,rinc.~ fazla egilmerıı.clcri 

suretiyle onları ten~.bclli(se götjJ::üJ.: ( 31) .. 

Ancak, bilirki;,;;i müe:::weue;:üni ü..o tamamen kalclınrıak, özel-

ıikle verc;i uy-ı.ışmazlıkla:cı:ı:ıın qözürJ.nC:.G müuıkün dt~gilcU.J::, :Su tür 

uyuşmazlıkl::ı.rı çözümleyen ;yaru,ıçlsu:'d::uı_, verf:;i konulo.rıın ilc;i-

lendirGn her o.l:smda bil?,i Sc:Llı.i1)i ol:rnc:üc:u:·ı istenemez~ Çünkü, yu-· 

karıda da belirtild~ uzeY"J, vergi u:_yuçnnazlıklarınıı.:ı çözümü 

kendisine özc,:,ü b:Lr tnJu_ııı tek:ı Dilr~:il8ri gerektirı-nek-G 0:cür .. 

i ynr~ıç, daima bilirkişiye 

HukuJc ve Ceza Usul·lJ. I'IoJıl-ceme-

sinde Deliller İst:lnrJıJl lJni'/C):J.'!',itc:si YayınlarJ_, No: 122, 
-~~-~-~----~·-· .. ı. 
Güven I'·1atbaasJ., Ist;anbı~l, l(Yi·O, Gool09 .. 



iç in bu b"'-'f} vuruıa1nrı 

yani sadec.e vergi ı.Tytu]rııcızl:tklr:ı.:r·]_:rıJ. ç. ö zii~IrlU~\TGI\. nıal:lce-rnr_:; J..o-eirı ol u;ş--
" '""' -

lanabilir o :LTitekim .. 

aynı c;örüş .:c::ı.vun (. i_:1 .. ··.:_··ı·" .. ~:' ~~-? ' - -·-' "~ -~~8k·~-

n ik vrayal::ıilc 'bcl.(-~·ınısı .. ız 

III- VERGİ YAHGISININ .F'OI~KE-HYONL.AIU 

HukuJ.c dnvleti ilJ.u.:;c:ıi:n.in r·:eli:;nnur::i ,so:nucıJ.~ veT'0'i1em.e 

tarh, taho.kkuk vo t 

cezası ilu ilr~~i1i ohuı \J8.trı.Jı.c1a:<L':;:•J.ıı 1 ve çı\::c:ı.. 

lidir ., 

(32) Bkz o KIZil~YALI ~Iüroü"L1 ~ CL\·t.1:L .J< 
..__.._~···""---"'-,__ 

lizi li.lLktıı·(;t u·rıj.vc~x~sit~u~Jj_ ~~):Lyttf)(.l=L ]3j_lt~;j_:LoT~ Fo.k·~\~L-L; f:):i. ~(~~}~~{lU.,A 
--~~-1. 

larJ_, ı~(): 
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Yargısal gör:.'~V yaparı. ver si ycr:cgı organları, ve:q~i l::anun-

larının uy[•;u1:~uın.ı~-:ı.sınc1an do ve idnrc ile vergi mükellefleri 

veya sor"Lınılusu o.rasınd::t barıs:..;çı yollarlr:ı çözümlendirilemeyerek 

kendilerine intikal ederı. olo.yla:e ha1<Jcındn. bir hükme varırlar .. 

İşte, yargısal karJ.rlar eldi.."'! etmek n.mr· .. ciyle yargı orcı;rı .. nlc.ı.rı 

O··n·u"nc:. IYO .. tu'il''U'-'len,-y· "~'Lc'·t11 r, zlı1""l '1 I'ın 'o c')-_q]_n "u· ı· T' 80-ı:lUCf' b:::ı .i_:-·ı ''"TU] i" cı V ,_::ı'- --- . LA. v ~ .. le,, .[\ __ .u .. - ....,_ _ r) _ ~'"' . . ~ CA. _.._C)'..ı._~.A.-- .~::..1.0 ' 

Vergı. yar0'ı'"'ı··:ıı··-ı E~ cr-ı c:! ·for~·:rcl-\r()Yı-:ı-("'lıı ,....,lıJc•-l-·tırı·ır TT.·;ısır· ~"'ı 'rı~l1ri-i-ıll c! c. 1..:)· D .L.. ,L, , c) C.~ .... l.t\..o;:> .... ,.l .. '-·· .~\..-•. c,; ·•·'] v. cc " l.\..v .1. '-'·~-'-v. :ş ele--

linde ort~ya çıkan yargısal tasarrufl2r, kanuni gerçeklik ni-

te liğine haiz olug, uyuc}'J.c~j',lJ_klc: .. ::cı u:ı.rı bir şekilde; ortadan 

kaldırmış olur c ArtJ.k tc:ı.rc.:cfle:ı.::::::' 5 bu Jc.ı.:carlara uyma zo:cı.:ı.nlui:..~ı..,ında 

olup, aynı ned.c:.ne dayanarc:ı..k tolcrc::u::· dave. açamazlar. Kl:-;~ün nit e-

likte olmayan ko..rarlar ise, suresi içinde daha üst Yô'.:.rc;ı organ-

larına intikal ettirilmezse aynen Jn:ıfJin karar sonuçL_-ı.ruıı do(;;u-

rur Q Böylece uyuşmazlıklcu::ı teh: t c;:özLirıüeyerek orto .. dan kal--

dırılınasını saitlt=ı.yarı. bu fonksiyon-u. ilE:, vergi yargısJ_, özel so-~ 

nuçlar doğurmu.ş olur (1)., 

(1) 

B. Vergi Yargısının D irer J:!'oJ.llcsiyonları 
~ .......... ...a.-':--.."'""-- __ _....._ ____ , • .,.._....,_, -J •. _.._ ___ ~-... -_....,.__..__,_..__ .• .-.: • .,; ........ _«··'c·"--"--''""'-""-- ' •. _ _..__..&L_,.,,_,,. ... ~_,...,_,.,_..,_ ... 

1.. Tcmziı:ı1 ]'onksiyonu 

t ( ~j-u:risprudencc) yara tmo. 

r:;) ve n.yrıntılı bi:ı:' nitelik 

T'Ul'JCEH SelÔ..l::.attin Vcrr~)- ~3uç ve Ccz:::..ları ve Vergi Arı.la::mlaZ-' ·- .... --·"---• .... -· ..... -.. ~-· -· .... -~----~- ... -.. -~-· -··---· ---·· .. ~·"• ...... -.. ·---· ·--~~~----~·""' 
~~JI~'il:~~~_l(cız0:1.ı (I'ıasılnıariLUjt~! .. r) ~ s o 15; DOLLJN Galip, 
1\1 ı" K· C7..., Wf·-1-i .. , T:'n<:::!+-ı·~-11s·;.; c( ··-.·c·,,.,.,.:·lnS10rı (ÜY>J'Jrincı· F·r.:-.·ı--i-ı a ı -.3.:'-:c:':.~ LV), -·-"'J·..;; -'-'--"\J ln .. , v. J ... cO.ı .... •.v.Lc. -~ C-'- .c ...... ,. ....... J. .-.)~--

1 966) , Ist;c:ı_nbul Uni ve:;:: site si :i:kl:;i,<.:;cıt I .::ıkül to si Yn.yın1a::cJ .. , 

No: 183 3 SerrüGt l"latbaası, ü:;tanl:::ıu1, 1966, So 1H3 .. 



taşıyan mali movzuatın lJOŞll11cla:~'ııu c~ oldurmak, hükümleri açığa 

tedir. 

Bu fonJ·.ci;yo:n bü·i:;r:tn y,·,_:q:;ır::n.l fcı.aliyc'tlerdc cL} söz konusu 
ı 

ise ; ) Z C~]~]_ :~.l-(~L (_; bugu.:rı 

gel işrn eye ay al;: uyd. :::o:cun1<Jl 

gilemeyi dtizenleyen lif} 

nunlarında hl=;:c zaFı.aı.~ 
h -, 
•;0,'~_:, 

larındaki bo.şlı_:tJ.;:ları do1clurro;_t,, Ç :üJ.i C}<.:Jl:.:ildl; tcf,<:::i:c \TC": VCl'f!;i 

uygul<.ımas:ı..nın ortaya çıkc::LrdJ_ 

orga.n1arın;.., chl.qcn bi:c [',Ö:ccv olmakt"HhTe Vergi lıukU::<:unu, ~Uk,~rin 

koşullarını göz ijnünc:_.J tutr:.lra!:e su:cnkli :;;okildn geli:;: t~i..cu:ıu:rü:n. 

kanunlardan dr\ önemli yolu içtüv~~t;Jn.rdJ_:c (2). 

Ancak 5 vc:::ce;.i ya_rgJ s:ıuı:n 

nemli sörevi yerıne 

buJ.unace:üc J;::i .. .:;ile:cin 

vergi kanunl:c:ı.rı vu [ı·:ücü': b:i.:ı_p:iE':i_ ci 

işletm(; oJ. :·urt·.ı~,.-ı .. I··~l .. 

:r:ı . .TLLll JrtT' .. '. 

(2) Bkz DOVJCJ a r' rn EL 11C. LL'):_ KI7ıJLYAJ~I. a.i ___ ,oea. ::ı., 256~ 
- - o -- ' " ~ ·> o. " o ~ ' . ' ' ' 

TUNCER. Ver D' i f.J·ue vu C,:; zr~_:Ları ve V e:ı:'r-;i Anlc~şmc.:ı.?,lıJdc.ıxı Ci'lal]' 
ı _______ v..; __ ~ .. ~· --"""··-~--·······-····- "" -··"·-··----· • .. --·----· ... ~--~--· --·- --·~· "· .... ·--~-----···~·--· 

Ka~a~ı s. 15" 
(5) KIZIIJYALI~ a~g.co, s~ 256. 
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gerek mÜkellef VG V8:l.'[<l doirc:lerinc VG gerekse di{;or VOJ:'LI;i 

yargı orga:clm:ıno. ya:cn.r sa'~lay,:ı.bilr:w.si için, sürekli ve c1ü~ 

zonli bir şekilde <:;'a;yınla:nm<J.sı gcn'eJ.:cir., Aksi takdirde ürt;eni.,. 

len sonuç elde eclilememj_ş ol ur. NituJciın, batı ülkelerinde ver--

gi yargı orc;anlm::ını:ı:ı 1<::<-=trarlc:ı.rJ_, eü:ccJ.<.:J_i ve düzenli bi:c: şc:ıkil-

de ;yayınlam.rı.akt::r:~dıL. 

2" Veı"t;ilcmtcc'k GLivunliL UoJ' l:::ul:c_ı_ ı. onksiyorm 

Vergi yctrc,ısı:ı.ın. "!::ıu for.ı.J·~si;yocıu~ tuk tek ola;ylar b:Jkı-

ınından dahr1 çoı:o:: vergi uyuJ:;ırıı:-ızlı1:1arındn genel bir rıo:nuç dofj;u-

rur. Vergi yc:n'gısınırı güvenlik sc.<,lcmıa fonksiyonu~ uyuşmazlık-

ları çözümlmo_e fonksiyonu ilc"! yo..JancJ..:m ilc;ili 91up, mm.n doğal 

bir sonucudur .. Bulcuk devleti anL:ı.yı,şına göre~ verginixı anayasa 

ve kanunlara uygun bir şekilde istc:cıiJ! i.stennwdiginin ya.rgısal 

d t • tAb • 1-- ' ı 1- • ' f'' • / . .:ı ı • • • • ., one ıme a ı ·vuJ~U ması, t)lr ·ce-_:c::L·cc'.:tt ve:cgı ouev ıs~L ıçJ.n gu-· 

vonlik sa~';L:ıy.~ı..c<.ı~~;ı gibi, diEer ya.nclc:.ı.:n idarenin verri y,coı.rgı or-

ganlarına ba~ vurınayı gerektird:L!;i duruıülarda da id<-ıre için 

aynı güvmıli{;:i vorir. P·ak tabii lci b-t.n::;:ı.d:::ı. da yargı ku:cul usüa-

rının kendilerinden. buklf.:me:n c;·cıvu:.üi:::i .sa~~:la;yabilmulori için, 

(4) DOLUN, aof_!;.m.,, So 118., 
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1. Genel Ol.::ı.:cn.l;: 

Aru.ştı:cmamızın birinci bölüm·L-üıcl.c; de kısaca dt"ğ;inild.iği 

uzere Almo.n veT·:~:i yargı [Üstc;ni, JJLi.n;yr'. 1 :nın dil!;er üllcclerindeki 

vergi yargı sistemlerinelen apayrı bi:c özellik göstm:'m.o1ctedir o 

Bu ülkede vergi uyuşmo.zlıkla.rı, :iJd. dc::c·cceden oluçan baU;ınısız 

bir yargı kolu içind<c: çözümlennwktC;C1i:c. Bu yargı kolıJrıun ilk 

d or e-' C" sı· nı· Nı'"' l ı"' ıvr "'1ı"l<'"ffi'~ı-·.,,-. ii ,::·ı,.., 'l J"''L'7 r.r···:,····-i clı·:- ,, 1! l krı· ne ı· o:ı n·L0 ° C("· C'.; "nı· '.;... v . l C..J...,..ı_ -le;~.,.. ..... v \J_ ,__..._._ .ı.. ~- .. J.'-. .... ._r\.._)\..-.\.. -- .•. L~.J'-' ' _.. _,_..._ -... • ..... ı.::;, _w_. 

de vergi yargıtayı ola:c gorev yc:;ı.pan .. u ucJ.oral I·bli l'L;üıkome 

11 Bunde sfinanznof 11 oluf;:l~uTmakto.dı:c o 

Bu g ·i 'ınlri. ·, 11 llJl" ·rl ,.,., .. ,-, r·J··ı· y·.-, -~,v·ı c• _.1 ,.:_ı •. ıı".ı __ -~L."t:ll~ l.! ı" "ır .. ı· IlC l. 0·.· ı;;,'" l.l ı· ·c'';; ı· . __ c. .. "'- '-'' J;·;_ _. c:c. •. 1/ '' .L (:_ı ' CA.!. ( ) >--' __ - -- .~ v- -~ 

ise, bir y::ı.rsı birliği:rH.; so.hi:p olmc:ı.sJ_clı:r. Yani, genel ve:cu:iler 

için uygulanan yargılam<::ı. kuraJ.l:u'J_ ı Gümrü.k ve ırükotim Vcrc;ileri 

--- ----------------



nen diğer vuı·•.,:i.lur t'::t.bi 

kome sistemi içinde ç~z~nlenerek sornıçl~ndırılır (l)o 

Normal ve:r·1_;i ym:-.;;ıf3l., J.Tudc::::o;:ı.l l'loJ.i J:Jahkemonin üstLj.nde 

sürdürülem.e z o An cuk, ortaOt.ı An,.ıya,cc:OJ. 1)i:c sorun olur su., uyu~~--

lebilir o Yalnız, karnı..ı cezasını c;orekt iren vergi suçları ilc 

ilgili uyuşm~u~1ıklar, ;yuJ:eo.rda l)c:lirt;ilcm sisto:m içincl.e çö--

zlimlonmeyip, içine girer-· 

ler (2). 

( l) Alman Vergi yargı. s~ucitt::uıi, r:::n.:ı:.ıo f,eJcc:c' in büyük Gf;o:c:L olan 

ve 1919 d:::ı. uygı.ü:ınF:.ı.y:~ lconarı_ Vm:u)i ·t_i;::ul Kanunu 
1 'Reichabc,<3JKmordnu::.rıg 11 ile kurulrcmn-Gur o Bu si stern, ilk ku·

ruldu(~u i:;c:rman G-J:nrük v<; 11\iket iın Vcrc,ilc-0rirıclcm doc;c:m uyu.ş-· 

mazlıkları ki:"psmrıınn ahııyordu. :Urt vurcilerle il;.-~:i.li uyu.ş··· 

mazlı.klar, kcndill;:ı.:'ine öze_;ü r:ı;yı·J. bir sistem içüıdu çözü:uı· 

lorıiyorcJ.u .. V',ci.' uyu.qcıLo.zlıi::Ln·ının çözüı;ıündoki \)u. iki 15. r;:i_c·· 

temin bir ya.nc:ı bıra.kılırc:.tk tekli sisteme dönülm(;f:d.l950 :rı-· 

lındo. yapılrnı~:?tır. AlmaD vor: i yr:..:.rgJ. sisteminin 1curu1nu:.ı..c:ı 

ve gelirşmusi konusundu. daJ:ı.a c;enü:} bile; i için bkz .. ~~a:;~.c:ı:.:Ç]:.m~ 

In Th,:; .foö.or,Jl Hc·pu!.üic Of G-cr;n::uıy ~Jorld Tax bcric;s, Hctcvc~rd. 
---~--~- -~'<--·--•- ·"--·---~ -----.. -~c"··•, •·~·- ---~·--• ---•----~·-~~ .-... !L .• l. 

Law SchooJ, Commorc~ Cloarinc Bouso Ine., Chicago, 1963~ 
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olanaklar sai~~lc.u:ımıs;tır. Uyu.~::nıazlıl::ların .s..qası yul;:arı JÜzde 96 SJ_ 

barışçı yoldan çözümle:ner(::k smı-ı..ır;lıındırılmaktadır (3)" l'lükellef-

ler uyuşmazlıl~larını <'lavcı şekline hl!.r-ür:ı.ö.~1rc:rek yRrro;ı OJ::'!_·;anlarına 

r::ro""tu··r"bı"]_mnlr -·L 1_l.ll o··IlC~' l'~_.n·•ı" (l:l·.;,.,_ . .,.-rr,'l 'kl" bU Olan-> -::.l.r]_r··-~ı·n·L ı,·-ıl]!"JJ.-0 V ·'"'"·" - ~- ' \~ __ .__t,CA •• L- -- _,,_,,,J .). '-'·'·' LA~\. ,.c.L -~- _,_,ı""·'- -"-'-

mı ş ve bmıcL.Eı bir sonuç :J .. lc.unDJnı,ş olmalcLı::ı gerekir (!+). BUc"ld<=ln 

sonra is d ilk b w;; vurcı.ca:klo .. rı y;J .. rgı organı flo..li rTaJ:ü~:>:::m.elerdir .. 

2. Mali l'iahkcmolor 

-:r"-~,--= '-T"'r"·ı 'Kurı-lusur·ıu-"' ı"lk V c:)_ ;: . j_ tl C-L L-· . .. ~ ~._.,!___ '"-.:ı •• LL 

lc::x'? tcnüıı..uwn lıa(J;ıuı.sı z olarak 

kurulmuş olup 7 uyu;;;;mazlıkları ilncJcli v<::o hukulci yönelun · inceleyerek 

karar verme:; i Mahkemeler, bölge maliye 

kuruluşlarına pi::ı.ralel ol.nak nys.lc::t mcr}.cezle:;rinclu l<::u.::culmuşla:c-

dır. Gerekli görülcUi[~;ü tD.k(b_J::du eyc:üet :ı:ııerkezleri dı.]ınc1a C::.a 

l"'all. l"'ah1<::emeler kurul n bilir. Du~'~ün 1\.lmc:ı.:n.y:ı.' da onbesı cı.cı ot I'la:LJ: 

l"'ahkeme bulunmaktadır. 

İhtiyecCcl fJ,Öre mahkomelo::ı..-.in her biri, kendi içi:nc1e sayı-

ları iki ile sekiz arasıj:ıda c:Lui~işen dairr,:;lere "karn.mer 11 ayrı-

ı ı D ... ~. n ]_c . ·~-:ı-t __ -, _. ':)-ı ,-·ı·'··ı- .,of<l ,--·an· ı" ·:ı coi<rafJA SJ Q]"'l~ı.-nı lr aro u].~.Ü ... dJ:'lJJ. JGLKJ. ''-~-•.:>.Ll? J~i.ı.;_.<,c J. c~ __ _: .. __!.'_C-L ' 

gayrimE:mkul' f}ij:•}c;;;t v..b o c;ibi ve:rc:ile.ı.Ci irilebilir obj e:ücr ile 

vergi .1-~lig.~-~E_i __ $_Ö.~~n'0:J~~~L2-llil_c~;:::.'-d'= 3aptcırnr. 

( 3 ) D EBA f_[lll\f , H o lm ut: .1 9~:)~.-ı.rı~c:~.c:ı..j;_ :j_y_g_ :J. ?.[~fJ.:i:S~~- . H :;:§_O l_u j:;_~ o ]:1__ ?~:~:_o~<; _?.§:.ı..:rc·.~E~-· 

In Taxation 1l'ho Urı :~_ver E:: ı ty Of I'b_chigan Law ScJwol, .Am:ı . ___ ;ı. 

Arbor, 1968, s~ 9G. 
( 4) Uyuşmazlıklcı .. rın, id. lrl düzc;ycle barı s; çı yollardan qözü;_nlen

mesi ko:olLsund:::ı. cl.:ıha :L:lzle. 1.n1r;i için bkz. DBBA~1 Il\i, n .. r; .. e .. , 

s o 337-342; Ta_:;s.fl-~~ i_?l~:...~~!};. Tlı_:~]~~c3-~:;:ı.""'lJ.-.. J-~ill-blic Of_ . .9-~~A..~,Y,_,,. 
s .. 677-679-. 
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fssyonel yar~ıç olmusı gorokır. 

ve nahkomoJuJ:in. p:rofo::osorı.ul 

larınca bul::rıJ:, okonoııı.i ve mu.lı:,~:;ubc bilu;:üünc sahip l:=ü_;;iler ç::;_ ... 

C' ın(; '1Il V'J:()J lı T" ['1' l ~· o .. c. d~ ı~ --·- -- •. . ~(-~..L..L.. 

ve güvurı.c(;lerinc; 

sahi:ptirlor. 

ise, bu mahkemelerde bulun.rm ko:tnitjlorce (5), çGşitl i l;Lj~~1eki 

t . ·~ T'.... ,_ ı ı -"J ·'-- ... ·ı ,, -~ ·ı ve ,ıcc.,, __ ı 1~.-c.ru t.L7 .::ı..rı ui::u""'-'-·'- arasından c1ö:ct yıll•.!-c 

en çok oniki p.u:J. ot<.:ı.rc::rn.u. ]{,ıtıLLr, 

Daj_ı~e l:Jc:-ı.~;.J-(Cl:tllcLrı CJ..~_:c).BlildtJ.rı El~Y'-CJ.Cf:1 ,, ıncı1ı1ccıüey~i.. te:;:uLr;:i_]_ ve 

idEı.ri görcvlo:r i yı..:~ru Gk e:bıacJ.y1<:.':, cy:üut mD.I.iye b,t.huJJJl<..::J. hi:ı:: 

soru:rıhü u(:~ unu ijzurindc:: t::ı.qı.c:ı, ,ı c:ib:i, Y''-~-;:gıç olarale cl<:t. hu. da.~-·· 

(5) Seçim kc~m:itosi dmıilen. bu korulw;o, o I'lali l1al:ıl;:c~nıc:,_ü.n ba9--

yalc~t yascı:ma org:::u:ücı.rınca . J . d. fJGÇJ . .ıuış ye. :ı. kÜ,)i olırv_:Jc üzere 

dokuz üyeelen oluşu.r., 
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kişi ya,şadıi~ı sürece [~Örev be.ı;n . .ı.d.o. kalJ_r ( 6) o 

O""nco ~cı-ırıA voıı-~ı" '-' ..L c • d ___ <).; . ..L<_;c q::.ı .. lı;:;J_r., :Bu girirşım.iu.clcn bir 

vurarak verp:j_ c)o.vD.sı 11 stouc,::cp::co ;_;;u i:>i.3 rı C\.(;cı.:c. V c.:re;i dc: .. ir,;lorinin 

yetkileri vardır,. 

rekli görürse yi.Irü.tınenüı (:_ı..u"'durulmnsınr.ı. kar:lr verebilir o Vergi 

davası açıldıJct:;o..n c-ıonra ~ UJiı..:r;;'''-D.ZlıkJ..a ilgili dosya, ver c; i da i--

resi tarafındmJ olgunla,şt ırıla:-ak il;;,. ili mahk0:::1e:ye ;)5nc".i e:cilir., 

Mahkeme, olayı kısmen veye. tarw::ı.;uc:m ycnj_(l.em inceleyelJili::c o Nali 

l'-1,:-ı.hkemeler dilorse bilirkiçil\-;rclon cie yararlnncı.bilirleT. 

·Taraflar isturl~;rs•c; c..luru,']ına yrı.o:;:ıılabilir .. Duı.,uşmada +apor-

tör olayın açıJ:dcı.masıLı.J_ :ya:par. D·u:r_"'t..U}iDJJ.Ll.::c os::u:ı olo..rcı.k :ı .. çı1c bir 

şekilde yo..ınlı:c· o Yc:;lnız, mü.i:;:c;lleflc:ı in 1-:ıunu kabul ctrıır,_:cii r~ern-

kir. Duruşm.alc,n.·da ı;ıi.ikollefleri çoi'u:nJ.:.::.J'l.-::c kc: uel i verL:i. mü,şavir-

leri tenwil c;cir~r. Avuknt ta,:'::ı.fından y(ı_pJ_lan tur:ısilu oneler rast-

lanır. 

Uyuç;Tn.r.\:.'.'ı]_ı1z ijz(~rin(; 

celemoyi yc:.ı.par:cı..k lca:rn.rJ_nı veTi~c .. ·'vo:ı:iJ.c;n kararlar nl\.J.man Usuıuıı 

adınadır o Bu lmr::u::l::ı.c düzenli bir qeis:ildu y-st:yınlanır .. Burada 

( 6) J'1all f'lc\hkcmH.Üeri.n Or(';:: .. rı.izar.-oyonu kou.usunda daha ['C:Cm.iş .bilgi 



SUllU. d-_,,, bE~..L-, ı· r·[·ı-ı1 '--'l'· g'-•r· nkı' ·r· "lrı· • 't·"·i-"1 .. ı" -~ '-"- J"' .LV ... _)V V-:ı....- - .t:... ? . _.._j. _ i\tü.1k:1.:nelerin verm.:u.J old-uk· 

ları kararlrır ~ cU.(l:u:r uyu~?mD.zlıklc:ır iç in emsal olm.azL:ı.:ı: .. Ynni., 

içtihat nit ,üiU,ine he-' iz de({;ildir ler~ 2alG:ı.t uygulamcLclc). b-u };:a-· 

dukları kararlerı kabul et;neyen ınükcllefler, bu ka:cs.rları }Te·· 

Vergi u;yuşn1<J.?;lJ.:lcl :t:r:::ı.nı t 

üzere l''Iünih 1 te Jm.:rulan . - " 
J .. u:ı .. J~ ]_ 

başkan yarc1ımcısı ~ b;.:.of] c~1 .. üre 

verp:i hukulcu 9 i,'Jletnw ekonomisi, e!:::ono:nıi, muhasebe v., l) o ?:ibi 

alanlarda bil0_';i ;:::,-:ı.hibi olrrıcıLu:.'J_ e;m::·u~ı,::ir o Genellikle; bu Jci:_.' ::_~Ip-(': 

ilgili görev yr:ı:pcm :o:ıcmuı·Lır ~ alt dl.i:z,t.;ydeki rlali l"la.lı.keii!.C y<H'f\lÇ-

lirloro Znmc.:ı.n z::ı..m:..ı.n adı e:eçen bu ya.r(~ı kuruluşuna 

kolundan d1 yar:~~ıçlt::tr <_'J.t,:uı.o.r,:üc, mcıJı.lcemG1erin daha geniş bir 

gÖrÜEjG f3Cl11i}_;J O]J.:1LlSl f\<?._(;J_:tnıJ:: o 

-c:lcrj_, özu1 biı~ 1-:omitonLı_ (8) ö-

(8) K 't _, l ... 'l , . ·ı ' . l. , 1 
onıı e~ J:IE::c eri"' 1 .cL .. mt:_ı_Fyzı. ve or, OJ_r e;rJ. e ı:; ma.Lıyo oo.ıcanı ile 

ı 
1 L • '' • 1 • 

pr:ı.r amen:conun scç·vı[),J. ono:ı.:c o1 u şma kt ad.ı:i:' .. 



ve Liyeleri, bn;>,ımsı z olup, yar::.ıç güven.cesino sahi ~~tirloJ::. 

F :ı l ı·r-.r l"" T·rı· """"~ lıl.,... .... :-. ...... , :;, -: ~ .,,.. l -· . -· -.-. ,.::ı -~:-. 
e(L ern__ 1a ı . le., ~-''-t:->ıı.~.;;, .ı:'-e.,.ıc.ı ıç .Lu u~-, gunun ko~mllarına 

göre dairelere ayrılırlar o :t:ıu sayı, rw.1:i_ye Bakanınca :::ıapta-

nır C 9) o Senato olarak: ,;.dlandı:r·ıLm bu do.irelerden n.;y-rJ_ ola.-

rulı.ın üyeleri, mahker,ı(:: 1x:.şk'Ull, :;_ro bu~;kanları ve e:n kıdemli 

iki Üyenin oluqturclu;:,U r1<.1.b.ker,H~ Y Ö hd~ ICurulu tarafınc~oxı seçi-

hnn2~:i biriucu ile.;inç ·bulmıı-ırcJ;: .:.cb. ';c;c;u:n J;;:urula c;etirile:n uyuş-

r1aJ:ı!_ı;:rc:menin <'Li U, ur lJir O:.C'b~Jnı olı.ı.::c:ı yön et im Kurulu is8' yuka-

rıda belirt:;ildiü;i uzcrc, Büyük Sunato üyelerini seçor ve yargı-

ı ;_cı .. -rLo,•_-::ı ·yılı hc'c'ı-·ıo"-::ı d,-,..;r.,l,..,"·-.-;11 ·y·ı~LlJlr C'"']ıc,·•nr:ı r\ıa"'nı,--,J .. "ı h'"'zı·r ··-"''' ,JO.I'] J .c:., C~..l (:_] <.:;..L~----, ___ __;c,__ 5'-"- t-Jll;.CA . .t-' CcJ .• JL .. ClJ --

lar Clü)o 

Bilindi~i gibi, ~lt derece yarGı organları olan BLli 

temyiz 

"recht sbesehwerdu 11 edilebilir. rJ\_:uyize yetkili olanlar, ~'lall. 

C9) Bugün li'edercıl Ln.li ::_:_ 'lı.kc~'.ı ~:ıJ.in içinde ;yedi daire bulUJJin.ak-
tadıro 

C lO) Fe d er al I-lc\.ll I'Ictlı 1cmn .. m.i:c or;<;nnizo.[ı;yonu konusundo. cle:l.ho. geniş 

bilgi için bJczo DELPı.CCIN, rı_.;··.,,~., '-'" 353-355; 'I'c~~ti.S?l.'LJE. 

The l:"'edcrnl ~:T_lfb~\:..=h.~--9j:_.~_(__:::n;::ı1LL s o 680 o 681. 



Nahkemelero ve cc; ::i. d ıvu.;'a açmıq olnn V\';l'[',i müJ;;:-ullefleri olabil-· 

bilrnek için, uyu0~azlıtın t~~nrını~ l.OOü D.M.ı geçmesi gere-

(;, l1JliUŞınazlı1cları scı..cleco 

hukuki yönden inceleyc:Tek kar~:ı.r ve~-::'ıic yotkisint? sahi,, olduEun·-

dan, taraflar ancak D.lcÜl FL,J.J:-J.ceeıcleri:n k1rarları:run h1.:ücu1c:l yön.ü-

nü temyiz edebilirler. 

konusunu pren.sip olarz:ı.k u;y-u~3FıazJılzla:cır.i hukuki yönü olu·_rturdu~~~ı..ı 

için 5 bu mc:ıJ.ıL:ccıc;ycj yeni dulilluı· e;etiTiler:ıez. Görüşnwler sadece 

alt T1:'lhkeme J. erin 

:: ;yapılır. 

·bu mahkmrıe ·ı re' sc:o. ın.cc (\.. ;·n:ı.narak o:iayı ;ycmidcn 

kararını boz~~cla yo-

lece J=i'eder?l uygul::::.ı,ı.:ı.sının j ur i r;pux ict..J.nsını 

oluşturan cu ;ya:cgJ .. sal kar.:~:.r::_yJ.e;, vc:cr<i ([airelr;ri idnrecilorino, 

mükolleflure ve vergi nıiışavirJeriüe yol göstt;rirlero 

(ll) Federal I'L::ı.li I·IcıJıl:coiıı.unin vorgi ı_ryı.ı.ql.lı.azlıkla:cını çözü·,·n_lorkmJ. 



ynrbı.r.ıc:ü fonL:siyonuncLuı ay:c·ı oıaro.k, 

Vergı. al anın (0 rı 'bı'~ <" ··ı·r·ıır··r·· -ı -;r,' ,. l. ]n-,- .. ,., .. [.. o·.~. i~ ... :'c". nı oı,··.or"'.:.-.1 ·',".. l.::ı .• ~o ; ... :,··o··.j·~ ov ,.. C .... lu. .L' .i.<.~- ô~>.J.h,_ v ,; ıj --o:C.cA,)' \:; l• _; · ', " "' ,•·•.t -~c , _ 

yapar (ı2) ., 

ı. Gcmel OLJ..rc:~k 

F'ransız hul:ul;:u.ncı.:ı. v .. \::':ıt<.\~::ız. vu:cr_.iJ.e:.c ile I·luccoıele Ver-· 

gisind<:.:n do'"~:,an uyu~rrrFJ.:?;lıJdTL', l>ii.·inci derecede 

ibı.mal Ac::"Li_rjiı::t:r·:i.tif'', i~1ö_nci dnrccccle Dcır:ıış-

V8:C[jilur ile l.:ı.r:r.cçlc:ı..:c VG (}Üii:lr· VDr[';isir.tu ilü}kin uyus;]lno..zlıkla-

" '" ... . dlA 
rın çozumu ısu, a._ı ynr~ının g5rov alanın~ girer. 

Btittin bu vcrgil~rdon do vu Jc.ıo:ım c~;.~ZD.sını gerektiren 

A 

adlı yargı or:"ı~1nlarınca h::ıkılır" Ilu orc.J:rılar sırasiyle, Ccz;_ı 

I''Iahkerııeıeri ııLe ~I'ribu:naı Correctionnel n Istinaf l'[8Jı.Jremoleri 
' 

11 Cour d' Appenı'ı ve 1l1 oırıyiz IJ.:ı,hkcmesi 11 Cou:c· de Ccı.ssatio:n"dir(ı3). 

FransJ .. z vergi J:'nü:ı..ıku.IJ(~ -, C: 1 :~ ve:c·_:i uyuşrLı.zııklo.rı, önce 

vergi mükellefleri ile vc:ı:';::i :ı.:i.rclcc·i .:.:casında davrı J<::onusu 

ı d · ~ -~- " -·rr.., -ı ··~ı-~-ı, o ma an ıa.c.~rı :; o.Lı.''"· _,__rı.. 

(ı3) :Bu konueta CJ.cı.La i~;cni bJ .. ıt,:L iç 

l'1~~.ıi_I5..::?:..~.?-.. §]...s.:ı::.~;L~~~t, iy::; üc.xn.1J.gı '1\~;tkik Kurul u F u;;ır iyatı, 
No: 112, lJ l"l;;:.tt)G.3.SJ., An1carcı., 1962, Sa 76-7f3, E33, 87--88, 
07: 
7J, 



ne~ e}:: SOJ1.UÇlDJ1CLır:ı_]_~L~C ( ~!_L; ... ~! c 

2a Vasıtasız Vergilor il,:; rn:ı.uyo_c:üe Vergisinden Doğan 

Yukarıclcı. cLa -bcli:rtilcli. uz uro, :B',_'o.nsa ı da vasıt n sı z ver-.-

gilor ile Mu:ıoıolo Verc;isinclen clo 

çalı:ŞlJ:J.ccro ]~~[~e:J7 

c.J.c ld:ırc: 

ın:)Jıke:rne1erin st:cı:tüleri 

dört adet 1dar rıe.hkemcı:ü bulu_mnnktaclli'o 

başks.n ve dö:ct üyedem oluqına.I'~~udır ( 15)"' Bu üyelerdun biri lxq--

( 14) -u··-·v-ı:;ı_c•-Yı·--' ·--l ı ·ı,r -ı ""('lll ı· d· ·---rJ" c·L;-; ,-,- r··vc~ n r ·c~ z-~: ·cılc:n:·:rıe ., l- ı~o-··ı· ı "'UJr:ır'' "' C-, 'l 1:ı--, _ tJ' v "]J· .. L• ... 'ı.L'J--..1-~--'-c· .. ~ .. -·- u .. _.___ ,_.tLJ.:.~u )_\_.. ·-s , ..ı\) ... _1.1. _ .... L. ;s_ :\... J. __ t_,_ı::; _ -....1\.....-... J..c .. L cı.. 

(15) 

geniş bilci iç~a bkza KUY~hCU, n.g.e., s. 28-41, 67-75~ 
82 86~ 87. C)2 97J. 95 96· K:SHLJ'ı.N Pierre Corırıxn:rı.tive 

' . 1 ·• ' - ' ' ' 3 ----~ -~--~-"-----~-~----v-
Con:flict Hc:unlution :Froc~~durcu In 'J:ıaxation 5 CChc UnivoJ~·fü-'.::;:7 
Of·-rvr~-c·b- ı''"'~;:.·.:;-:,:---ı~·.-,-:;,::;--·~rc·r~c-~o"l·- ir~~;;· ·c,-:.,;,-·-, 9fc:r-·-~;- ":lE::;ı __ ,..,'72 • 

""-L __ .. ___ c_)c .. .l ..wc •. , ,,_ J.L.l) ___ , -'----'--···- .ı.~ ı. ::ıo 7 ._,o '---', c:.., , 
':Oaxation I:n 1!'r~ı.:occ, \l!o:elC\. Tr.tx r·\e:ı:':i_,;.s ~ Earvarc'l TJcHI School, 
Conli:"ıe.~rc'r:' c:-re-:~·:rr- ~ J:lot~'3C Ine, ; Clıicago' 1966 j r:" 9J 9-92e o 

Arıcuk' 19)L~ ;yılı:n.c:.a_ J-~a ,ı_]_ ccülc:n bir krJ.rarnmrı_u ilc b:.:L 
m:,-:ı.hke:nc:lGrdeı} o:rw1t:ı_;sın:ı..:cı Ll:J/-o <Jc'.0;di cLirtt<:n uqc indiJ:iJ.-
mi:~t ir, 
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gouverneme:iıt 11 
( 16) görevini y :.:ldırlar. Burılardc.nı Pr:ı.ris ve 

bu böl lerin ü;lerinin çolclu~!:u 

nedeniyle cliC,erlerinc; '':ore dc)[sü;iL: ı,;,:killerde orc;anizc; ud.il-·· 

mişlerdir (17)., 

l11ahkemele:cin üyeleri~ !çi~leri Bakanının önerisi uzerine 

Adalet Bak:ınJ_ tcı.rafınu :ın atarunak·l~ •.dı:r:·l.~1J.'. Atamalar, IVlilli İdare 

Dava Daire ~::ı inde fT~·:ajını 

yapını E;; }ciş il ur aro.sındarı Y.ctpıJ.J_:;-:' . 

koşulları (18)) ,!;Örev vrc; h·üclo.:x.·:ı_ bi.r- rti.i :Lle 1)elir1ormüştir(l9), 

bir yıllık slıre iç scqilirll.;r., I\ıı:;_1.la:c, uyuşmazlık konu-

S1.1nda j_ D.r:ı -ö]J.C e "bil d. iJ.'JTı o ~1- i:.-~~r· irı c; tJ.lmazlar o 

( l 7) Diğerlerinden a;yrı bir yaıncJ.n. bulunan Paris IcLare ı:;·,:ıJıkemesi 

bir başkan, üç daire l;o.)cc:mı ve ondört üyeden, Btr.'J.r::;bm.ı:rg 

İdare floJ:ıkeme si ise, bir lxı.r;ıka:n, bir b asılcan yc.rdJ_mcısı, 

bir hüJdimcd:; kmu,seri ve be::;; ü;yedc:n oluşmw;ılardı:ı::·. Ft.ris 

Idare I1ahkeüı.esinde bo,~; u;;-e hiil:\:ıirıtet Jromseri olnraJc çalışır. 

Uerc ,';inde s-ı::;ras'bouı~g tdare 1\:ı.hkoıD.e ,sinde bulune:rn biri do 

hi.1kümet koruseri OLlrcJ.k e;ö:rev YCl.JYl:Co Bu kurulw:;:lo.rclc-:u'l Pa-

ris Ido.rc 

iki d,::ciru 

(18) !dare rL:Jı1<::cjcıel<:~rinin bmjkan vo ü;y.:;L:ri arasında, Pcı.ris 

ldare JVbhl>:c::r.:ıu si ln;5k·:mı, .Lcl :ı.ro L.ı.hkurııeleri b:J..şkanlcı..:rı, 

(19) 

Paris Ido.:ce sJ 

leri şc:Jclinde bir hi',;;rc:ca:c:::,~i v:c.>-J::(iıı: Q Atarımo.larc\.rı. 1nt sırn.. 

e;öz önüncl u tutulur" 

İd::cre hcı.hJ<.:e:"1eleri:nin oru;:ı.rd.z;::,;::3yonu ve Üyl;lerin C'Lto.nma ko
sulları ilc r:örr::v ·1re ;)rui-:;kileri 1<::onxısı..mda clah~ı.. (<Emiş bilgi 
:; • . 1 ı-r? t·-·· .. yi~-- f\1.: ' -. c~ c• 'JfiLJ 2rır- n mq - .L... ı I- -ı:ı 1r·--., ce 
ıç ın OK t.J., AnJ.cLiı. : , ::ı. o[, o "' .. , '"' ~c. r -, .. (;ı ? .-:;.::~.§:.~_l.SU. _ P. !:~-.'!:E~~·-:.l... 
s e 8, 9; 0Y1liA:l'T l\1u3_i,:EL;I', ~.f.f!]J~-~--~2:::~. J?.~)::J;,;9~- :C~J~~'?J:~\S:!Eı.c~ l_§)_!jE.Hl 
Kurulus ve Cc--..lımııc..larJ_. Druı_ı;:_ıt<:ly Dur[',ÜÜ, Sayı: 6,?, Y:-::ı_rı 
---- .. "'--·~-. ~-~-T:--,._-... ~-~---·-·------..L·. 1 . -ı r~r,-, L (~ c9 
Açık Cozaovı 1Jlcü!Jtı.8.r.3ı, c'\.n.z,:.~•.:c.::(, .. -':;(_L, So ~---;>o 
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P,:;_"-·lE .. •~·J'_ ~~~G~~~ (0~)· ~- Cl. . 1'-.J ~-· ,__.,J_ ~ ,'_)..__,_..J_ L\.1 c:> c'L•:v:L s ı:r rı. sı nd rı_ b :i_l i:eld.i} :i·--

Gelir Vcrgis (·)]') cJ o 

yi.irütül ür .. 

"VGl'l]~· o 
[1", 

.. t'"-cL·-.. 

·ıo" ··ı·,-.ı"" -,r··· ~ _ı_ _(.,.__·~ . V ';:_:; 

ı( ' "l --, .~ ~] '' 1 '"1 '" .-, -- -,:;·:r ~ .. , ,~-- ,..,. ıc" .,,_,_·.-.'.l~J·'_ '--~-· ,<ı_-1_ .. ,:' ,ı ,'.0: -.. ·l,·'.-~-,',-; ''"!'."',_ı· _·n_ .. :~.1-~·- .~.K, .ı· .1.,.}_('. -_'1.. ' 7 "'.'· ",-_,·O cl .::.1~-l:.. (~~';.,' _ı;._)-~J.._U_\..uj .i: : .. U.J.t...-:ı.L Lt _, _ _, --' .. '-.J '.J __ ı _ .L _ ., _ "~,... !.... 

(:20) l:'ransı {., .~c1D.:ı:c L.c:ılıJ;::c;, ;,J.(;J.":in.c1c ;yürLrl:;ın.cmin d urd.l.IT·lıltı.<tSJ_ ko

nu.s"Lı.nd •, r:-•::cnı:;> r)j_lc•,i iç irı. "b2-:::z Q G~:IJ'A.:. TJiu:").mr;•er 5 fJ_z:ı.z:ç:lLt;_g)·_'_c1.::t. 

1975, ?0 .. 7,7 '-·- :; ./ o 

r~ı) ·. r: Id D..r c JI'In:u.k ern cl er in in u;;rı...u,ıj;ı.::t z lıkl o.rı ç özümler k en. iz. 1 eJ:ı o ı:; 5. 



_Jı.; .... 

rıl!ilL}tır o Bu 
,, 

t: ~:~ :1_ : 

1-ı _.1 --- ·ıo ,, (' ·ır Q •• , ( 2 ':.0 'ı 
ı .. 1: '-'':?~,.n .ı._,_ . _r .. / ı 

~{ardımcısı, bc;q cl:ü:cu b:::.:~:krn:u, ulli:ü; 11 c OJ 18 u j_l ~L c:L~ b c;:(ı_ :~l (_·~ .T"" 

oı·-C ÖJ: 11 Cl~lJCli~t; C)lJ.:.ce 8 11 f\(-):c l-;v 

rvmdacı ır o 

iç in. gerekli c1öki5:;w_:c.lar:ı_ ho z~ı.:c1:J.:cLı.:;:" 

'" .. ı . 
rın çozu ınesuıcJJ; 

yc3.rdırrıc:ıl<ır:L ilc :c 

oturunı la:::-< cı .. 

~i_Jcj_ 

I_ ct 

o .L-~ ;_ı-.: r.l.J1.J.. r L .u_ .,, ,. 
\'c). 

Do.i:cr; 

:.·.·~,l .. (llC1.:1_:~ .. ' a 

,-' . . 
l: :f :ı.·- 'j_ 

O Zı 

• ··ı 

-L.L(; ~(.')L~- ... 



mazlıklar; iki. alt dürcnin l;i:cJ_e~; toplantısırıda gö:;~·üşül ü:p 

karara bae;lar.Lt=ıbilir .. 

Yukarıda sıralaD;:m orgarı.la:r:cL:m tı.yrı olarak, ilc,;inç ve 

yeni bazı kanuni konularda düşünceloı'ini bildirmek i.i/3erc, onbir 

üyenin oluşturduc;,u Dava JJairu rJ i (~enel Kurulu "L 'Asse:r.nblee 

Pleniere du Contentieu:x: 11 ı7:.:u:r::ulınu;;ıtu:e .. Bu leurula, Danır;-c<J.y I3aş-

kan Yardımcısı ba,şkanlıt: eder (23) ,, 

vergi uyuşrnazlıl:larında ilk dcrc,cc y.:ır::;ı orr:;anı olan :ldc:ıre Halı-

Danu;tay kar<:trlarının nihai nitoliJ::tc oli:ıası nedeniyle bu ku-

hiptir ( 24)" 

3.. V asıtalı Vergiler~ Il.:u:'çlo.r ve Gümrük Vergisinden 

Doğan UywşTLıazlıklard<ı Ver;},i Yargısı 

Fransa' da I1uamele VergiEıi lu-ı.r:Lç, vası talı vergiler ve 

harçlar ile G·iiıürÜk Vergisinden do[_/\l.ı. uyur:;mazlıklaruı, ayrı yargJ. 

(23) J?ransız geniş 

bilgi için bkz .. KEl1LAN, aor-~ .. e .. , s .. 281-283; Tc_12sı..:_t_~<:ıR_::ç_:i} 

Iı'rance_, s .. 937,938; ÖZYönli:K,a.f3 .. e .. , _s ... 147-151 .. 

( 24) F'ransı z Do.nı:}tay' ındn izl0n:ı,;cek ustJ_ hüJz:ümleri koıı.usund.a 
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organlarınca çöziimlendiğine yı_:ılcal_'ıd;:ı. kısaca değinı:uiqtik.. Bu 

tu .. r Vergı· lerde,-, do'·f,1n U\7TJa"·l··ızJ- ılrl nv'"' -ı-."·ı,--"1.-,k t.r:ı!>_i]_r'.•1" .. li_:_!_t"'1 ~:ı(!. __ -lı"' -,rarı::c~:ı ·, -• LL ':)c _,_ J v.>Jll ,:: J _ XLL<-"..L Cc U · •. Lc>-H CAL. ' , _ _.. "-· _ v• ._; J 

organlarının r,örc:;v aLırn içinde krılıucJctc. vo u;yuşıno.zlıkların nı-

teliklerine iJ;Öre de bunlm::<J, Cf;Z(ı. vey:c lıukuk mahkmucü ~;ri:nde ba-

kılmaktadır .. 

V ası tasız vcTc,ilur il cı JJ.,:_rçlar ve Gümrük V ereisinden do-

da barışçı yollo.:::lct çözüDüenmoyo çr~.1ırJıJ.ıro İdari düzeyde çözüm-

çözilmüne il1~ dorecude FJ1JJcıJJ{ l-Ia.1ı1co·!.o.c;J..eriitde ''Le Tribu.1'1(..1]~ CiviJ. '' 

bakılır. HulcuJ;:: r·1ıhk~:;moleri:nin VGI:'IG.Ü_;] olduğu kararın.:;:·' do~rudal 1 

lir o Eğer u;yu.;:maz1ık k::ı.:rnu cezasını ge:ı:::::ktiren bir nitelikto ise, 

O Zam"'n ı·lır d-re·ccd-- -b··r···u- "'o··zı;ı"11 (!,-.-,·:-_?,,·~-.. ~ı!"_l,'·'·ı,., lrr __ -,.,.,_.c~lerı·_-ı-> __ J._I'ı nL,-" _ o.. J.'-. C: --· ,-; (:j vt l.<.- r .. l '-,; /w vt • .Ülrt' , ' :.· .:.~ - c:U.L>..,_;Lu; .. ..L. - 0 

Tribunal Correctionnelii görev e.la.nı içine girere Ceztı.. mah},:eme-

lerinin veruüş olduklarJ. k:-ı.r-;.:ı:rlc-u' drıtu. ;::;onra sırasi;y·1e, tstinaf 

bilir (25). 

( 25) Vas ı talı verr:;iler, harçlar -r..ro G·l.irı::ci.il:;: Verr;ilGr:i.ylc; ilp;ili 

Uyuşr,ı,.ı zlıkları·-~ Ç' o"' z~';,:~l . .:;.~l 170'111 cıı"'nr.:ı <;") (: .;-..1-, ~-:-ı rr-enı' ~ "bı· l r~ı· ı.LtCL . .__ ... LL _,L,lJ. .. it. .. .!;~ J. lAüvl.tJ.v.cc .• lc.:W.J.CJ. b . 9 -----.:S için 

b]rz KUYTTMCU r, ,, .... , C' RS cıo 07-, 96 .\.. o _ ul1 . ,, l_...\., cı t> ""'\:.o , u o u - ,/ , :.; .../, o 
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1. Genel OlarE..Jc 

:B'r,-ınsa' da oldur_u r;ibi Lt.:.-""\.lyc.< ı ctrl da vergi u;yı.ışnı.azlıkla-

rının çözülmesinde 1ür y::..rgJ_ bir li[)_ yoktur c V ası tasJ..z verr~;iler 

ile transfer üz"~rinden alınru1 vasıtn.lı vergilerden doğan. uyuş--

mazlıklrtr, .,..., l~r·•,.-,. Cl -ı] ·ol ·~.--./\. ].:·'r:r,l·..-d •o "~-ı.,~·"''-·· yu. O,,.ı.. ı,_, çı yoj_ JH .JJ. ıCtcJ..I:l (.Ll1Z<Y e ÇOZUfL..LCu.loyo çalı--q 

ş ılır veya ycu.'f:;ı konusu y;:ıpılır" l'1J.u1;:cllcf, bu yolle.rdnn biri -

sini seçme yetkisine haizdir. Pc.:k tcı.oi:L ki; mükelleflc:;r, -brırış-

çı yollardan uyu.şme.zlıkL:ı.rını çözi.ip sonuçlandıramazlars~:J., o 

. 1\. " 

;y-uşmo.zlıklar ıdo.rJ. duzeydc çöz·L"r-olenemoFt:i_ş veya direkt olo.rak 

yargı yolu s eç. ili:ı.iş s·:.::, 1x:..;? vu~::'ulc,_ca.lc or;·,~ınla~"' sıraEiylc, Ilçe, 

kararları i~ıc:::: rtdli y.::-,r: ı orgo.rtl.::.ı.ı:'ı ö:~-j)JL; götürüJ.ebilir .. 

Gümrük, ü.rsti.m ve iJ.'\iket;i,~ı. Verc~.ileri ile ilgili verr_:;i u-

yuşmazlıkları iı:.e, ay-E-:;_ bir 

lır. Bu tür uyuşmazlıklara, 

sü:;tmc. icinele cözümlenmeye calısı-
;:, .) V "' ;J 

'll ~ ., 1 • ' d ı ·ı . . ı_.ı:( o_ı_c:l.:caK ·Gıcarm~ o a o_:eı, J. o.ncı 

olarak da Naliye Bo.kanlıi?;ı taro.fırıCl.a:cı. l)<J.l=ılarak karar:::ı. bağla-

ı -·ı" nır o l'lal iye Betkanlı(~ının Kararlcı.r:;_ is u, son o ar ak <:::lCL ı yarrr,ı 

düzeni içinde incelenerek sonuçlo.::o.clı:cılır o 

genel vergi yargı sistewin.e baglı de~,i1lerdirc Bu. tür uyuşmaz-

lıkların çözü::ıllemrıesind.c de nyı'J_ bir sistom kabul etilrniştir .. 

I'1ahalli verc;ilere ili;)cin ol,:ı:caJc kcmdilc:rine vergi tarlıı ya-

:pılan mükellefler~ itir:czlo..rJ.nJ_ ~ O'"·nc'• 1-vJ'~·u·b_.,-,]_]_:;- Vor·-0 ı· lr>·J..·'"' T<o-ı·ıı· 8-_ı. _, "-· -C.. <..:.A. -·- \i 'r) .._. L~ l. 



..---------------------------- -----

s-;;roJJ.l[lrııı~LI1 J.c::.t~e ~~.1:c ]_.~.ı--

11 

l'1eclislerinc c;cd:;"liı·e:l)il:i.rle:r:., Bu k1ırul l;_~"rdn.n da istudiklcri 

2 .. Vcı.sıtusız Ver:U.ur İle CCr.:::t:ıc;ferle:r lfze:;riı:ıc1cn AlJ_nrm. 

Vı:~,c:,ıtrı.lı Vurc·,ilcrde:;n_ Do 

:{ ~ı:c~ C J_ c;J_ 

i1ur ilc CCii.Yl c;r (i"zerinclen .. 'J.l:L;ı:-~n vo.sı-

talı vergilerdon do 

:_-,-,ılır''"IP" ·j·l ~C' IJc>-r-çcı" Kn···,·-i '·'YO~---ı "--,/ ı.-"-·..1.- . JJ.,_ .. J- -o --- 7f ,. V.J.. CJ ----..1J '--Lı.)J --1---..~··· 

Buı-ı1ar ~ o bölr·:c;rün ı:cı.clan r:;öntcri1u:c acl:ıylar 

nan kişiler dö,:·t yıl süre ilu ı:ı-:öruvd.c \:n.lırlar o 

<··· ol ;J.J:.~ c1J.: ç. cı]_ J_ ş ~LJ:: ]_ n:c o 

ve kiq 

leri iDo 5 t ırrcı;-ız rri~-:ı..J .. J.~:-~J_-·1. -~-

( 26) Bu konudc. cL~ıj_-~ 

World Tcı.x Series, 

House: Ine Q •• Chir.::cı.go, 1 



züınlerlcr (27)~ 

başlo..yo.ro.k içind:: yc;tkil:i. KoLü syonlcı.rJ.no. 

sel yetkisi ilc sınırlo..cır. 

mükellefler voyQ ver~i 

or e; anı Oı ._.,_r_,_-_,lr ç ·o· z.·i1_;_-_,ı_--,L ~~·:_,_-,T~'·_-,_-_, ,J·---, -,\T\--,J-"'(' -: ·vo--·- .. : -----:;-o--, l ·•r-ı tl ,.-."' 
V. .~.....;.~ , v.~ '-', ._,. !. -~'- : .. . ~--· -'- J~\... / .. :L-Li::ıt..y LL ........ 1 ----V'-" . .1 

misyonları yapısınd,;ı.(;_:u: .. Y:::ni bu J,coııı_iss·o:nlar drı.~ bir bo.~]karı_, 

c;eniş l)ilgi iç. .. 



dan seçilen :ıcl-::ı_;ylar Gr';ı_::ıi.J.CLü 

ll Vore;i ·· r • -ı 

ı .1\.0Ensyon .. Ları .cd bi c..-

İl Vergi Ko:·:ıi syonlc;:_:::·ı, ve:cr,i :•tri5Jx:ulleflorinin voy::.-:. vo:ep;i 

d . ı . . ]' '1 aırc~ erının yapmı.ş o .cu:;: __ cı.rı . ı ı . ] ız emo erı gora~en 

usul hükümleri içioıde iı::ıceloye:cek :~;e:col:<:en bırarını vuri:cleJ:(31) .. 

karşı tekrar Ver;3:;ill::c 1-kri<::ez Ko·,cir:;yon.ıı tında itir~z edile-

bilir o 

den incelecw yetJs:isinc: 

~3ÜLC bir yo.r -_ı kı.1:culuşu 

(29) !talya 1 da, vergi u;yTLiJTi! ;_zlıLJ.:·u.ı:nı qözünleyeıı İlçe ve İl Ver

gi KoTiisyonlarının ynr~ısal bir k1rruluş niteli~i g~storme

clif:,i, cyEa ki ,:ttcı.ly:):w.lrı.J'.;;rascıs:ı. 1 TLJ.n yar[~ı konus-cı.rru c)_Üzl"mlc-

yon 102 n_ci mtıclcJ.esi:Lün., ııyaJ.'e;ı fo:nlcsiyonu, yo.rr>,ı _;:::istemi 

tarafınd:J.n kurulElUf} r.nhko:-,ıcler ve onun kur·all.:_ı.rı içinde 

çalışan norr;_ıal y:ı.rcıçl•.ı:..· yolu ilc yürütülür"" c.LcC:.it';i ve 

bu nndcmlo du ndı ~~:oç mı ku:c·uJ. 1nrın Anaynsn 1 :nın. bcüir-

til en 

tediro 

özel y·:ı.:c _,ının c1cvrrc otmc~.sin 

·bulunduğu ileri Fi.:trülmek-

c··L 19c7 yılı···o ~ ı.:>. - / - .LJ. -~;t bu 

2r vermiştir. Bu konuda 

(30) İl Vergi Komisyonl2rını~ oı 

(31) 
niş bilvi 
İl Vercd
konummd~ı 

iç in bkz,. ~l~::.··'~~:.::;_:·'-.<2:~1. _]P. J;.~p:J;.z~"'· s o 1+8, ~;.c)., 
isycnl<:~rı:::.LcL:ı. l_zLmıLusi :;orekcn usul J:ri:.üc·t.'~·-ıle:ci 

"1)lzz o ~«~\2~~~j?. .. ~S)E~.- ~ ... __ .. J.~~~~\~\J~~-·'·· B~ G7 8 ~ 679 ~ 



nitoliSindedjr. Du konisyon, 

V('; yirmibc,r;ı 

olo.rcı.k ço.lı 

ı '' ; .( .. J ... 

Yfc \.\;yu lur i, nktif vey2. 

emekli olmlU], ynrgJ çlm: vo vergi cı.lr;,nJ.ndr::ı. 

Verr"-il·~:;T l'[urkcc::z 

par. Bu dD.irc:lc~r:i.xı Jcoi,:pozi JU VG -,.,,. 

:L :;c ç c rı hu. isyoü, 

kendisine ycg:xıJm .. ş c 

yaparak, k::trl'~J:lT1 J .. V8L:.J~' C:J;~) .. 

Taro.flnr, vasıto.sız vor iJor 

alınan vasıtalı ver~;ilorlo il~ ili u;yl.ıfJınnzlıkl.[J.:ı::ırıd!·\.~ Cf!O.U ola-· 

. ., 
. .i_ .L \Tere;i Koı,J.is;,ronlarJ .. nJ.n 

vern1iş o]_d ... L.ıJx::l(?.rJ.; 1cosi.J1. J:crtr·c.J~·]_ctc içj_J'J c!.:i.:ec~Jc~ ol(1J:iJ.l: ~~CLJ_l L1.CL1ı1~e~, .. 

ları bu adli mu.h 

bu kez :t st inc:ıf J 11 r..Jo]_c~~cir_Lt.:-:; ııc)cJ::-:;j_ ,::· (; 11 o ll c;i<lebiJ.i:c :tu:c o 

--·---.,~--·_.. .... ~ ................ _ ......... _.._.,'" ....... ,.,. __ , ................ ~ ........... --
(32) Vergilc:;ı:· 

d rı i:z.lenn•,; ~;i 

(33) Bu konudD. 'bkz. q.,. 



co'uprc>rru,·_ı dı· C•ıro•c:z-i OJ""'-' 11 ı,---:ıı:'-ır~c:ı.-, tr-•rı·~r-·L,-' ('~c:ıJ· J ·-••ı'Jı· lı·r ( 7 41 '-'- '- C. .;:)ı._.. -1.. . .LV ~-.'. J -. _ .... ._,J .L.~_I- /.....J ·"'_, _____ c;.. _,) ./ 0 

Gti~'l Vc:rgilerindon Do~;eı.n 

!t r:> l yr· ı d-r \':'-t'i-·:ı·ı-· 1 1]::- 1'-''(·1 ·'--ı· ''l '18· cc__ ·"- ,). J '"l _____ ~' ,_' JJ. __ u. , ~uti0 Ver~ileriyle ilgili 

uyuşmazlıklo..r, bu vergil c~:c 

gıla-_.,·J·l;:ı sı· s+o-_Lilı· .: ~-.-i -~ı"'.' ., o·· r·_.Liı··:]_•.'-]'1 orc•lr no····ıı·.-·]_''""d ıı~ıl ır AC1 ı 0'8Ç'"n CA u~.- .L•_;~-L '-~'-' C; LJ ""- \_, ~'' \J_._,_ ,:ı -'--•.c'-'; Ul.l • ___ ,_ ~ 1:l. L Ö v 

vergilerden d o(;)C:m 1.:ıyur;>r.~azlı~_dc-:u·ın ç öz1:~nüenme sinde ilk yetki, 

odasınca sorıuçlo.ndı:rılo..:cı.<:J..z.sa, t;:::ı.:cu .. flnr bundan sonrn Ivlaliye Ba-

kanlıt;ına bo..ç vur~ı.rak uyu.ji;[c--ı..zlıl;:ln.:r:ıın. ·bu kuruluş içiı1cJ e c;öz·l.im-

lemef.se çalışu:lo..r o l'iaLi.yc_; 13a};:;J.nlı:·:.ının uyuşmn..zlık konum.::mda 

verıni~ oldugu luırrırlErr, c1oJ:ıo. sorırr.~ ifc;<:, adli yargı or(::o.rı.la-

rına ~ötürülfir o Adli OJ:.'f'/lJÜcı.::c UJi'11,~;m:ı_azlı1\:ları sadece huJcuJci 

yönü ile incc1cye::cel:: kaı'rı.r<3. ba(s1nrlaT· (35) o 

II- Al~GLObAKSOJ:{ Ül.JKL:SLER.:U\iD_;_;; \TEHCİ ·y_fi.HGIBI 

1. Genel Oln.:ı::'cı.k 

yeri, Kara Avrupası Üll::C': J.orin.d 

50 , .. ., cn3 
S" ~ )_L, 00 , 

7')5 :_)c • 
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Ynni, vergi uyu.şnt.J.zlıkl.ctrın.J.·ı ~:;.öz[imürıcl..o bu ülkede do ec:o.ı:ı olan 

uzlaşma yoludu:co L-:ı.tta Lı.:::iltc:;rc 'de bu yol, di,;;er iiLk\üe:cdo-

kinden daha gemi,!) bir uy: ulz::u.-ıcı_ nla.nı huLıbilnı_ektudü.- .. Dii~;er 

yandan Ingiliz vorrü sit3tcr,1irı.i:rı. yu .. _rııcn CLn .. , uyuşnazl:ı_:k sayısını 

lıklarını as;a, ,ı bir düzeyde tıxtc:~_rı. vorc i r:3istominin özellikleri; 

Bo ard of Irtlru:ıC. Hcvenue rı ku.:cul u.~;ı.~ iç, ine!. c bul un an Vo:cgil er B::ış 

yo:e:niüı 

vergi ceza uye;IJla__;,ıasırnn oscu:: m,.ı.acıüı:ı:ı. vergi i1lma1: olu_ı;ı cuzayı 

cırk~1 pl8.na itrn.esi, servet; ·bcy:::nn yolu :iJ .. e servetlerin cleva .. mlı 

olarak izlemnc:.,si ve gerı.:L,,: bir clcnuticn .. si st eninin ku:culı,lCLdJ., 

defter ve bel~o tutm~ .,.. . . ' . ı t. ·ı . 
CLUZenıiD.n y<_;·cc:r.LTLCC; yer GÇ li'l. IilCi.\l 

verc~inin çok c~ski bir goçnıi;:,:u suJ.üp ol;.ı:-,~sıdır (2) o 

ve 

Bu ü.JJ.cecı (; verr ,i y·ı..J:'f;ır:ıı, j"l)kn.rıcLı. gördütÇi.lmü~.:. l.LU;:oleru 

göre de (i; if,;'· ik biJ.' 'J7 8.pıc1 adJ.r. (l:ct ;::' . ç.ılc<::ı.r uyusı-mRzlıkl~_):cl:-:ı. ilk 

it irazlar, o see s olaral;: Cfı:nol :c30J7J~c:)r ''Geneı"}rtJ_ Co·~'Jlj .. ıj_si:·~iorıers ı ı 

(1) Bu kurulu.<]u, adın,:ı.. b-:.ıJcn.ı·~:~- 1nr dmıo·ciın orf';mıı ol:".:i:etk sayıı:ıck 

hatalı olur o Zir' Vur::·.,il ;:c };;·.c: lLL,fct·L~i9li(~irıin görevi, Gelir 

ödcnoce::;k vergileri t;._:Lrh vu L;~ı .. lw.kkdc rc:ttirmuktir .. Du 1conudn 

d ~ l b· ı · · · 1 1 · :·· ··r~·ı·cı , .. _, c.~· -ı aı"'· tt · _-:_ ·ı J ' :ı aha ıaz __ .'J. ı [:';J. ıÇ-El J.LCZ. '.L'uı\ .ı'-ıJ.!. ı...)(:;_L'· :ıa- ın, J-.. 2:Ji:1"l.:-.C~_J::'_~ __ .,g.e 

S e rp o st __ I~r~._§~]-ı_Jiüt o}~.~~ E~[~ ı. r:{~.J-.(J-_Y_E?"" .I~gy)._~c?_~,:J aEig. __ g~t,.ın:.ı}'l_ }\O!ı:t~e.sıl "l!_ı 
"''ktı" sn·l- VC'' T"f---ı] _.1\T(\ D" -,rr·ı· ,,,.·1 cı· ı-:- . .J.. <.-lV J __ ~._..~.. ---tJ V \.....,- 1 .'• ı->--' - V • 

ası, Istanbul, 1955, s. 203. 

(2) BJcz. BAYSi\.:.ı~, a.goe., s. 14-22.-. 



-57-

denilen ku:euluşlara yt:ı:rnlD~' ~ :Un.zı vuı-:'~':i uyuEjmazlıklm:-ın.::ı. ise, 

ö Z8· ı Ko nı i c e·,·ro]_r..;·e il C:: r,c, c]. c)l C' OT'i''T\ ı' Ç< ]. o·n ı:·.~··,., 1 ı + -~ r·"' ·"'ın Q' "'Ii - ~- ~ .J- '- -· u.t· v __ c..J .. ___ . ···-·~ ı._ı ... • ...... .._ ... __ ı..J v '-~'" _ c.ı..J_ _ ,..4,. _ 

zen dEJ, GEJlir Vurgisi il u ilc~;:Lli it:iro..::~]_;_:cr, Genul vey,::. Özel 

k em Kurullarına vey~ı 1960 K.mu:n.u l'Luı.k'-;melorinc ıı ı ')60 Act 

Tribunals" y:::rpılır o Du bo.J;ç:ı:c,ıc:.mı. Bukcmı. }!curulları voyn 1960 

qu<uJi-appet".l t:cihrı:nals 11 olo.rak 

I i •C •. l Y• ' IT ·n ']_-ı •:•- ··.··i . ._, . . d<::cıü .o..U.Lh .1.u.rı, J)-J.J.ncı 

q ımı. z '· ç ıkmakt ad J.:c .. 

Kazanç, Vergü.ıi ııExces,s Profits jJ_ c ilgili brızı uyuçnno.z-

aynı c;örevi -,-, . ·ı l 
1.~.ı.ı.r1' -'--~arının, adı sc:m bu 

yönde:m çıkan. uyı.ı::,;Fıcı.zlıkL• .. :eı çözL.l•:.lu,,.ı.u :_i,ibi görc;vleri c1c var--

dır (3) o 1960 K;:ı.nunu IJ>J:ı.1 8Dıe1c~:d. ü:ı0, ecJ.:ı.s olarnk hı.ssc .se·-

netleri üz m: in<'~·.::: o;y-cL,man o;yurüarl:c:ı. vurc;ıdcn k:ı.çma 1conularınd.un 

d O ?Jan uyu· ,~·,··ı.··· '7 ı ıı.r 'L • ., j- ... ,. ., • rı17· '" ı•l "·r· ( -'ı. ). 0 .ı=].ı.- .. ~.-'-.::...J -'>...~Cl-Cl... U._...,~L~._,., --<-... ! ft 

(3) ll::J.kem Kurı..:ül:JTJ_ konusıJ.nd;:\ dc·.JJ.c. un::\· bilgi için 'okz" DE 

VOIL Po.ul vJ, ~-Al?-peu~s ,_ Butturworttı.s, London, 19G9, 

So 39,1-~0; J"OilNS'rOl\ıj; J·._:ı_;:,ou kı:thu:c.s, .Q.()~fative g_op~~J-J-_<?t. 

ReC'olution Proc ·dıır·.c~ r-~· :rı,,..-:,,-'-io;--ı 1I'hc University Of ~ .. -~ ... -... ..:_~_.._ _____ .__:.__.;:::_...__-:..'_-:_::_-.::.·:~ ... --c--f.:.:l,._"'_:.:.;.::;__:.:-.,._:.',:.~~----~--:~_. 

J:lichigcnı La.I·'J School, Ann. ArboT, 196U, So l+l6, LJJ.?, /.~22, 

423; BAYSA:j, a Q go u o , s o ::J9--Lı-:s. 

J.ı() lı J J()l.ll'ı''''rTir)'•.:·c_.' ı:ı <1 .. , •.. , lı J.'? Li]_ O S o ı ' ·'--r _ ; J..L_'.: ı...) _L ~ J. \; .L'J ' c.ı.. Qı L~.J o lJ ., 5 W o ·-ı· ' r u ' 423' lf-21-i-" 
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nız hukuki o.çıd<~U1 YL:iks 

ayrıca şunu cU:.ı bulirt:uıok gc:rekir ki; Iı.rc:.zi Vcrr;isiyü) ilgili 

uyuşıı:ıazlıklO.T', sozı_'_ ll,,- 1-"0ll'l, c,·v:ı:-ıl ,,,-.Cc' ÇO··~~ii:Jl 0 I"01'·'·\r·i-c• .,Our"'] Pr _ __ ,_.._.Ll -':-... .. .ı.. •·-·u . _____ ~,. .... ___ \._\.. LJu. ... v uLVu --..ı:;' .J .. _r-.l 

Arazi Verc;üü Kor:,ise:clorirı:üı_ 11 TJo.nc1 C0::ı_:;c Commisionersıı görov n-~ 

ı n·r.ı ı' cı' n·· '"l.T''']" JJ~ı· ;c,::,-r ·v•·=>~ıa"--'n ,-.;,v,-,.:.ıı-- Vergı' sı'vl(' ı' -ı '"l. J -·ı oJ ·-:-ı·.-,c:ı.lr U.LL S l_:, i·_, "·'->.o (-,G .. <i''U- '~c _____ \]U'~-'-l-~\. ,, u -, -·(_:o--·-· •• .:.cJ.c ,,_, 

dogerlccnc; ve) v,n'c ilL;~ıdirrao sıre.sıı:ıcl:'c do;:,an uyuşr:ıazlıklarc~_a; Go-

nel vey.<J. Üzül l:Comisorle:ı:·c citıııe;y:i.Jı, bu:cılar 11 Arbitrator 11 deni-

lcm ho.kemlu:ccıc; ç ö zL:i:mlcu i:c ( 5) ~ 

leyen llo.kc:m Kurullarırn ~ l9GO ·.n:u:ıu I ·}·:_\-:er;wlerini, Arazi Ver-

gisi Koı!liserlE']rini ve C:;-ü:ürl.iL I< · Kı..ırullo.rını bir yarı::t bır~:ı.--

karak, sade ce Gem ol ve; (J::,c,::. ;;. :rlcr :Lle onların l:tn':.ı:clnrını 

ter::ıyiz orc;o.rı.ı ola:c:ıJ::: :Lne~:lo;yon. Y:ıi :u\:1:: lfit)lıkcmwlere ko:nmnuza ye-

terlilifi;i ormıındn kısac.a dc>::;inecc,:;iz. 

2. Genel Komiserler 

Esa~'ô ol'J.rtı.J<: Gelir \~'er~~; is irıc~on do uyuş:aazlıkları ilk 

deroce malıkc;.ıae,si olara}~ çozuıülcyon Gc;ıcl Konıü;erler, hor vor:;ı 

d:ı.iresinin bul1m.clu: ,u yerlorc).0: bulurı.url.u:o Bunlar, o böle:enin 

iş durmı1uı-ıc.;. e-ör.:; cm .·_:ı_z uç, en çok ;yrc:c:Li küşidirler o ::Ju::_ı;üıı İn-

Konıiserler :::ı.rasın-

dan Adnlct :Cıak'ını 11 l.ım::6 .. Ci.u.:nec:llo:c 11 t:xı.':·)_:lındnıı atn:n.ı:clar. İs-· 

(5) Arazi Verr,isi Kon:Ls,)rle:ı::<ı. ve G:L~nrük ı-:.,ı}::e;n Kurull,<J.rı 1wnusun-

d bl ·o-· 'JOI--a { z o V .::.~/ 1 j_ı ' ll Q c; Q u • , 
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koçya 1 d3. ı sc bı .. :ı t'\.t,:uüD .. l,ır, ilc_~ili çehı:c voya kasaba Taoclisi ta-

rafJ_ndan yet.:pılı:::: e i\:CGTL'cJ:l ki;;d-1ur SÜruı:.Üz olar[lk görovcle J:;üa-

bil irlor o Genel Koı~:it:ıcr1oro ~y-:J .. ptıl;:Lu::-ı :ı_ç; için herhcme;i biı' 

ücret ödemnez .. 

Bir kmü .. syonun olur;<1bilmer=:i içirı en az iki kor!iscrir.ı. 

hazır bul unraa~-n p,erclz:iı' o lt 5-rD .. z J;:mııiı:-;yorrıJ olarn.k çrüır.~;o.n Ge--

n ,., ı K" o'·nı" c~ l-:ı.rı "-']... ,CJ"r:\]'1 (_'ıl l ı"l/l ~.-.. .,·.·; ~ lr-~ --~··ı ı· l, l"' o·!-:uJ ... \ll'{-l y·:ıT\""1° lr-'- ~·, c"'ı ı..., ... ı .-ır v - JH oc ._,_,u'-'--"'-'·--~'-~·~ L--'j ~'--'·'·-j-· --~. v .. c..u.<. '".1:""'-'--W\ .. Gc~ ... l .• '.C-'--o 

rr.ır]_~ .. ır \T"~ll.1<'"c:',·::ı.l;;~ y·ırr:r·ı o·ror, •"}·,,·ll ~-,-.-ıJ ]._(-, .. -,_-:-:ı_ı.· __ ı_cl,·_ı_ -i-,_·~ı.·_,··ı""' • .Tl. Z., 
(A C\ ' ._; ..... o-)\JJC:.. 'A '.' -- 1"-,1'-U_ .... 1;.,1, .. - V V,,. -v edilerJilir ( 6). 

Geli:c, 11Jun.z::un Gelir, :Kazo.:rı.ç VG t:runzo.nı Ke z:.cı.nç V ergileri 

"Excess Profits T:::ı_:.,\.' 11 iL: il ili itir<'.zln.rı inceleme;yo ve bu 

konuls..rdo. ko.rt:ı.r vcrrH.;yo yetkili ol~ı:c:ı. Öz0l Korıüserl8rin merkezi 

Londra 1 dadır. F:.ık,-ıt üzel Ko isen' lur, nıül;:c-üleflere 1-wlo.yJ.JJc ol--

sun diye za:nu:uı z:ı.;n;:ı..n örw,n1:i brtzJ_ ~}ülıirlercle: d uruşmnletr ·;y-ap~::trlet.r g 

İtirc::ı.~~ 

sürı;s:iz olc'<.ro.k c,ör .. ::v ba~:u:ı.d~'- k::üc:ı.biJ.j_:ı:loro Genellikle bunlar 

verc;i hu .. kuku rı.lnnınc1n bil: i :3cJ.hibi o1n.lı Yıiksek Devlet l'J ... :;murları 

(G) Genel Ko;,,ü,ETlcrin o:c:,~c.niz::.cyorn.L ve; bu kuruluşlo.rın izle--

a.g.eo, s. 25-30, 7~·-99. 
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j_nc\üer,ıek, bilirkişi seçmek 

İngiltt:re' chı VG:c ı yt::;_rgıı:acıın. iJci..nci dcrocesirü o.oll. 

mahkemeler oluştururo Adli LtıcılıJ:>":Ohto1er kendi içinde iki dere-

Halk ve UYf~~ulo:macılar <J.r·:ı.sı:ncl_.-~·- rı.u:c iki ı:ı.et.l:ı.kf~mcye de Y"Ll.ksek 

ı_hkcııwlori, nEigh Courts 11 

olarak adla!_ıdırıln.n YU.JnJ,·;k le::r·:i_,ı_ üzerinde birur ·ya.rgı 

kuruluşlarıDır o U;yı.:ıf)TıF1.::üı!'~1 <c, 

Z"'ydn son bı..:•'ur Ti1 <:J.r·c,;·- ts+-j_-~·ıf (.: ... ~ ...... v .. ..ı.. ı.J. o _ c -'-'···'· -' ? _ v Lle~.-- ·lerinin bazı lcn .. ra:cları 

Lordlar Knm;:u·n.sırı.:::ı. '1Housc; ot Lorc~,'3 11 (':.ötü:cülebiliro Lm::dlar Ko.-

marası, os2J.c: olarak bir ;y·.:-.ı.saııta or·'/J .. nı olmasına ra~t111.en, bazun 

ganı olo.rak bo.ka.r o Lo:ı.:dla.r Kc,:LC.~rc-::.sı:ncJ.o. verc;i uyuşmazlıklo.rına 

bako.n ve ırAppc~l~~-i:;-e Judicaturc Cowı~ıittoc 11 denilen iki kor.L:i.s;yon 

bulunmakta, bu Ko:cüsyoD.lJX Jjordlar K;:L;ıJ.L'-I'iJ.sı adına uy-u.şmazlık-

( 7) Özel Korüsorlerin or;·. u1izcı.nyoı-:ı.u vu ·bu kuruluşların izle

dikleri usul hüküıüeri korı.usı.md:J. b1;:7ı., JOHNS~ONE, D.o[';.c., 

Se 415, 416, 421, L~22; DE VOI1ı, D ... c;oc;o, s. 37-39; BAYUı.:ı~, 

a. g • e. , s" 3 3·- 3 9. 
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B o Juncril(cm lil.::.Jcuku:ncta V or~. i YtJ.rv·ısı 
6-...·--...~--"-·----~....___...,.-. ... ~~: .. ,.~ "'· _.oo .. o~-L .. _.,, __ ..,__.L ..,__ _ _.,_...~"-··&..• 4.:>,;;..,_,......._,_._ .. .,-.,,.._ ..... :....! ... .......... -""'"'"~' 

Amerika' dcı. gcnıelli:t<:~lu vci; ;i u;yu~:ı_•.lc:czlı}:ları, il.i.c derecede 

r:ürıdc 11 ':Cax Courtil çözüm.lcn-

o:cc~·cln-

larına intikn.l ettirilir. Uörı.11dLig;ü ·üzc~rc Arıwr:i.lec.:.1 ı d-s. dC! vcrp;i 

Yar rrı s ı s ı· st 0,.,., ı· j_. • ·ı r __ )_ · J. J ·'- "" ., "•- 1 c" ··~ o ·ı ''lı ı · _:-u, O ı ,LL ' L.,, ... vLJ. _, Lv -'-L· ... J 
·: .. lJ. sonu·1d'"" , .. ,_.\l_. __ -,ı_J"'_ 
!. --- ' ' . J. • Cc .-

b ~ı ı ., ı "k. . " " ag anmış, uyu(:r.ın.z ıK ar J .. ~ıncı o_croceCL0.~Il iti-baren bu y;:'.rr:ı dü--

zeni içinde soüuçlc.uıdırılr1.rı.k ist:c-mıııürciro 

gerektiren ver:::i suc;le.rJ. ilo ile;ili ·Lıyu;.;mwzlıklarn, ilk dere-

C\"'d.O'J1 ı· tı" "h;::ır'·'IJ. ad·l ı" ., .. ,,,..rı- OI'r;···r--,l··:ı.T'll"1"~1 •ı~ırılır Bu -:-u"·e 1 '1\T1 ]'"-- U-'-- v _ ---- r:.l c.ı.,_ (. __ )..L ,_Jl ...... l.L_c __ .. ve, k c..ı.. ~'>... o . v __ l... t.l ~<-ı..y 

Fakat Axnor ik~ı ı d~-ı. C!.~:c vorc;i ı.ıOJn.ı;:;ıı t.:,zlık1arı, lwr ş cydon 

önce prcnı:üp ol\..J.I',-:ı):e idcı:·cui.ıı rı.ktif o:cr: .. mları ile nri.iJcel1ofler 

( 8) Vnr0·i uy·c"·,- ·rzJ ııclnrJ ·ıı,·ı r>özr--,ıJ r·rrıc·"'i yönünden "•·ıı-·iliz ,/-ük c; t.• __ ,:;>J.c.c •. : •. J _ _ c, .J. -'--- \: _ı .-U. _ \:;; "-L > , _ _; •• -- .L <:ı . J 1. . ~· 

sek r~.ah];,:eınelerinirı. OI'(·~~ "l..TÜZD.FlyOUU VG bu ao.hkonçJ.o::::xl.e izlon-
mesi ge:cekon usul hükl.1:uılcri ko:r.rı..ı.sunda bkz o JOHNGCL1 C}(·J".,~, '::t. c;. o., 
s o424-1+28; DB VOIIı, ;~ot; o c. , s .. 122·~124; JJiı.YS.i-i~L, a o c; .. o .. , ;3., 47-62, 
1QQ-12lo 
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yol um:ı.n ne Jccı.do .. :r: 

" ~, 1 • 1 ·ı •-·- l~ ''1d ·ı • ,' l' ·:,-,-·,-, r,.,.,ı,.,, .. , 'j . ._, ( 1 O) Oll\..m ı O CLU~,Ll _,,~CL. J ___ ı_,·, ___ J.l(L,_,L ._u: .. '''::lı __ ı_,_. .),.. • 

laşEw yol u il u uyu 

adı verilen kuruJ_L~trcı.. b:J..,'} vu:c·url;c:_:c· o Jh1 kurullar, ıııc.1iyo mo--· 

T:··sk" · .-,-. ., V-·--..,r· · -1'--t- :Lr·· z ·ı7 -,- - J --l D ~ı~~u ~ı6ı . __ J ~~ru.~ 
11 J:locı_-:cd of To.x Appen.ls 11 

olar~k aöln:ndı:cıln.n Verr· i Na::ıke:omc::si, J3'8dero.l Yargı Uistmıi 

dı:şında Or(';:ı.ni.k yÖ:ndcn :L} vlctin y-ijrut•:ı_e kolun;:-ı bo..i•,lı 'bi:C idarl 

m.::1ktadır. ·Y.ar: ıçları:rı. lıer biri o-cı.:iki yıllık dönemler iç ir::. Cuın--

h urb.:.ı. ş kanı t .'n.: D.f ın cl net ·:ı.t :l_nır 1 ar " V e~c c:c i N 1l:ık eüw s inin um: };:c z i 

Washine;ton 1 dcı.. olmo.J;:la ber.:~bc:c bu ku:ı:.'ıJ1u;::, bü;yük ~ıel-ıi:clerde 

leri gibi çnlıomnlarını 

sürdürürler. 



baş yo.rr;ıcınEı, b;•zc-;n cl; ö.urur:ıt.' r·.ıcıcıın istegi ·t.:izc:cino tüm 

mo.hkeme yarro.ıçJ.rırını:n olus:·tuı"c'Lu,:y, bir kuruld:ı tekra:c gözden 

geçirilebilir o Dugün dı.n·1.ıqr,ı:: '· J_çln.rı:u.ın vc:cniş olchıldo.rı 

karrırın ary.ı' ı yu1.;;:o.rı üçt u o iri DU k'lrrı_ül.:::ı.:rda t ukrrı.:c c;ö zc1mı e;e-

leti Dahili Gulir bervisin:üı nrntcr:cuıl Hcvenuc Survicuıı bo.E} 

V ert~ i fil:itıkome sü:ı.in ve;:crüiŞ ol<l u. u lc:-trarlara k<:U>?l ise, 

yukarıda do. kı;3::ı-ea clu:':,J_rı.i·ldi[)_ Ü:;:;c;:c(; ~ Gi3:::ı.s olarak öncu bölge 

ve:c: .i dairolcrüıin bullxnduUu yorlo:cd kurulf,ıw;ş olan :i:stinr:tf 

me sine yapılabilir. li'oJzat D<:ızJ_ ven';i 1J:üıJ-cc:r;üelerinüı kuro..rlcu::ı, 

Of Claims 11 dcn:i_lebilocok y;~~rgı lnu::ı_Jlı_:u:;:larına yapı lu: C 13) o 

adı geçen Şilc.-_yet l'IaJıketıeleri:ni:cı km:-arl:r.rı, en son olcu:::_lJC 

(12) V8rgi Nsüıı.coDı•.';sinin m::c,::::u:ıiz:-:;.Byonu ve bu ıno..Yıke:rrıedG izlerı.en 

usul h:t.:l:l:::i.lmleri h:onusuüd::c d::ıjı_::.'. :~;m:ıiF,? bilgi içi:n_ bk~ .. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKIYE'DE VERGİ YARGI ÖRGÜTÜ 

I- TÜRK VERU-İ YARGI SiSTfl'HNJ]\ı T.Al1Ihi GELlŞİI'IINE KISA BIH BAKIŞ 

Bu günkü sisteme gelinceye kadar, Türkiye'de vergi yar

gısı karışık bir evrim göstermiF}tir .. Cuınhuriyetin kuruluşuı1.dan 

önceki devrede I!'ransız sisteminin etkisi altında kalınmış, ka

nunlarda yargıla~a yeri gösterilmemiş vergi uyuşmazlıkları ile 

vasıtalı vergilere ait uyuşmazlı1üar için adliye malıkemeleri, 

yargılama yeri gösterilmiş olan vergi uyuşmazlıkları için ise, 

il ve ilçe idare meclisleri ile Danı.ştay görevli olarak kabul 

edilmiştire 

Cumhuriyet devrinde vergi kanunları yeniden bir düzenle~·

meye tabi tutulurken, vergi uyuşmazlıklarını çözümleme görevi 

il ve ilçe idare meclislerinden alınmış, vasıtasız vergilerden 

doğan uyuşmazlıkları çözümlernek için bu kuruluşların yerine 

idari komisyonlar kurulmuşturo Vasıtalı vergilere ait uyuşmaz

lıklara bakma görevi ise, gene eskiden olduğu gibi adll yargıya 
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bırakılmıştır. ]'akat bu sistemle de inceleme yer ve usullerinde 

birlik sağlanamamış (1) ve istenilen düzen kurulamamır;;tır .. 

Yurdumuzda sürekli olarru{ sadece vergi uyuşmazlıklarına 

bakınakla görevli Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları, ilk kaz 

1926 yılında 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile kurulmuştur(2). 

Bu komisyonlar, ilk zamanlar yalnız Kazanç Vergisinden dogan 

uyuşmazlıklara bakıyordu. Daha sonra 1926 yılında çıkartılan 

797 sayılı Veraset ve !ntikal Vergisi Kanunu ve 1931 yılında 

çıkartılan 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile bu komisyonlara 

yetki verilmiştire 1934 yılında kabul edilen ve Kazan.ç Vergisi 

Kanunu' nda bir kısım de~;:;işiklikler yapan 2395 sayılı kanun, ön-

eeleri, gayri muvazzaf olarak kuruları :i:tiraz Komisyonlarının ya

nında, bazı büyÜk şehirlerde Huvazzaf Itiraz Komisyonları ku

rulmasını öngördüo Öte yandan, 1039 sayılı Muamele Vergisi Ka-

nunu ile bunlardan ayrı Itiraz ve Temyiz Komisyonları kuruldu. 

Bundan sonra, 1936 yılında yürürlüge sokulan 2996 sayılı 

"Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun' 1la, 

İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının görevleri tekrar genel olarak 

belirtilmiş 0l..:_..[ak_?:t vergi_Ergısı konusunda ilk esaslı dü-

( ı) Bkz o TUIWAY, J;ürk.i;Ye. 'de l'flali Kc.:!:..-zap.;.ın_ Bugünkü Du.r~n_u,_ Naliye 
Enstitüsü Konferansları Sekizinci Ciltten Ayrı Bası, Serınet 

Matbaası, İstanbul, 1964, s. 9o 

(2) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Düstur, üçüncü Tertip, 
Cilt: 7, (İkinci Tabı) ,Devlet I·'latbaası,Ankara,l944,s.LJAl-444. 

(3) Bkzo Düstur 1 üçüncü Tertip, Cilt: 17, Başvekalet ıvlat1)aası, 

Ankara, 1936, s. 1030. 
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zenleme, 1939 tarihli ve 3692 sayılı ııvergilerde Ihbarnarnelerin 

Tebligine ve Itiraz ve Temyiz Usullerine ve Itiraz ve Temyiz 

Komisyonlarının Teşkiline Dair Kanun Nııa yapılmıştır. Bu kanunla, 

vergi yargılama usullerinde büy~~ değişiklikler yapıldığı gibi, 

o zamana kadar görev yapmakta olan Itiraz Komisyonlarının ku-

ruluş şekilleri de değiştirilıcıi.ş ve Ankara' da yekdi[J;erinden ba-

ğımsız olarak üç komisyon şeklinde çalışan Vere;iler Temyiz Ko-

misyonu tek bir kuruluf} şekline getirilmiştir. Di~;er yandan, 

GümrÜk ve Pul Vergileri dışında kalan d.iLÇer bütün vergilerden 

doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi de yeniden kurulan bu :l:ti-

raz ve Temyiz Komisyonlarının yetkisi içine alınmıştır (4). 

1950 yılında yürürlüi:se f:,iren 5Lt-32 sayılı Vergi Usul Ka-

nunu, 3692 sayılı kanunla kurulmuş bulunan komisyonlarda her-

hangi bir değişiklik getirınemiştir, Ancak, aynı yıl kabul edi-

len Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sa-

yılı kanunda deB,işiklik yapan 5655 sayılı kanunla, komisyonların 

yapısında tekrar küçük bazı de[;işiklikler yapılmış ve bu arada 

T'1uvazzaf Itiraz Komisyonları ile Temyiz Komisyonu üyelerinin 

seçimi için bir Ayırma ıvıeelisi kurul:ııası öngörülmüştür ( 5). 

(4) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Düstur, Üçiincü Tertip, 

Cilt: 20, Devlet Hat-baası, Ankara, 1939, So 1622-~1677. 

(5) Vergi yargısını.n tarihçesi konusunda bkzo BRANIJ~ 1'1 .. A.kif, 

Türk:i;{~ de Nal_~ Ycg_ ... gı~:g__?.:n ~~l:>:E~il~.s;:esiL Ankara Barosu ı:iukuk 

Dergisi, C il t: VII, Sayı: 92, AnlmTn, 19 51, s. 1?-<::8; 

BlJIJUTOGLU Kenrm, ~-Lif'j~_yer_g_iSi_§3~~1ilh.. 4. Baskı, h1külteler 

Matbaası~ istanbul, lC)(l, So 6L~2, 643; ARIKAN Arif, a.g;"m., 

s. 32, 34; TURGAY, a.g.m., s.S-12; ÖZGÖZEN Vedat Davut, 

Türk I'1all. . Ya~~Siştt:;mi, l''Iali;y-e Enstitüsü Konferansları, 

(Onyedinci Seri-1968), istm1bul Üniversitesi, 1968,s.267-276; 



-68-

Bugün, Gümrük ve Tekel İdarelerince alınarı vergi ve resim-

ler ile ithalden alınan Gider Vergilerinin ta.hakkukmıdan do[~an 

uyuşmazlıklar hariç, dii~ser bütün vergilerdt:ll dotta.YJ. uyuşınazlık-

lar, adı geç on kam.ııJ.la düzonleD.on Vergi Itiraz ve T'emyiz Komis-

yonları ile Danıştay' dan oluşarı lzuruluşlar içinde çöz"Liınlenerek 

karara ba§~lanır. Gürn.rük Vergileri ilc ithalden alınan Gider Ver

gilerinin tahakkukuna ilişkin uyuşmazlıklarda ise, Vere!;i :tt iraz 

ve Temyiz Komisyonlarının ;yerini, GÜ"ı.lırük Kanunu' nun 80 ve 84 üncü 

maddelerinde c;österilen kuruluşlar alıro Türk Vergi Sistemine 

dahil olan vergilerin tahsiline ilişkin uyuşmazlıklar ise, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tabsil Usulü llakkındaki Kc::_ııun hüküm-

leri içersinde çözümlenir. 

II- BU GÜliJKll SiSTEliDE VERG! UYUŞM!ZLIKLARIN! BAZAN ORGANLAR 

ı. Vergi Usul Kanunu Ke .. psa.rı:ı.ına Giren Vergil0rle İlgli 

Uyu.şmazlıklara Bakarı Organlar 

a. V er[\i İtiraz Komüıyonları 

Verp;i Usul Kanunu' nda yazılı :;.örevleri yapmak üzere 5655 

sayılı kam.m.la kuruları Ver~~,i İtiraz Komisyonları, muvazzaf ve 

gayri muvazzaf olmak üzere ikiye ayrılır .. 

ÇAGAN Nami, Vergi_):cirazve ~..§lTIJJLl'~isyonlar=h.L Arıkara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XVIII, Sayı:l-4, 

Sevinç I"Iatbaası, Ankara, 1971, s. 184-186o 
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aa. l'1uvazzcıf Vere;i İtiraz Komisyonları 

Birer toplu il derece ınahkemesi nitelit;inde olan bu ko

misyonlar (1), bir başkan ilu iki üye ve yeterince yardımcı per

sonelden ol1.1~mrlar ( 5655 s ~ko mad. 15) o l'1uvazzaf Ver~5i Itiraz 

Komisyonları, idari kararlarla Haliye Bt=ı.kanlığının kurulmasını 

öngördÜf~Ü illerde veya bölgelerde kurulurlar ( 2). Bir yerde bir-

den çok l"Iuvazzaf Vergi İtiraz Komisyonu kurulabilir .. Bunlar ara-

sında, asliye mahkemelerinin çeşi-tli dairelerinde oldur::).1 gibi(3), 

Maliye Bakanlıg;ı bir idc:ı.ri kararla i::;;bölümü yapabilir (5655 s.ko 

mad. l 7). 

Komisyonların başkan ve üyeliJ.rlerine, Hukuk, =tJctisat, 

Siyasal Bilgilc:r F'akültelerinden veya lktisadi ve 'l1icari Ilim-

ler Akademilerinden veya bunların eşiti yabancı fakülte ve o-

kullardan mezun olup da~ en az b•aş yıl vergi işleriyle ilgili 

servis ve görevlerde çalışmış kimseler atanır (5655 s.k. mad .. l6) .. 

Bu komisyonların_ başkan ve üyeleri bc_ı_,~c;ka bir görevde çalışamaz-

lar (5655 s.k. mad. 26). 

Başkan ve üyelerin atanmc:üarı, yükselme, yer det~iştirme 

(l) ONAR, a.g.e .. , s. l915o 

(2) Bugün, Bina ve Arazi Vergileri Jl·1uvazzaf İtiraz Komisyon

ları hariç, oniki ilimizde toplam olarak onsekiz l'1uvazzaf 

Vergi Itiraz Komisyonu kurulmu::jtur .. (Not: Ancak b"Lınlardan 

bir kısmı henüz göreve başlamanııştır.) 
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ve re' sen emekliye ayrılma gibi işlemleri, Haliye Bakan .. lığı I"Iüs-

teşarının başkanlıgı altında~ Gelirle:ı:: G-enel riüdürü, Yargıtay, 

Danıştay, Sayıştay ve Vergiler Ceemyiz Komisyon başkanları tara-

fından seçilecek, birer Yargıtay, Danışta;y-, Sayıştay ve'Vergi-

ler rremyiz Komisyonu üyelerinden kurulu Ayırma I'leclisi denilen 

bir organın teklifi üzerine, müqterek kararnamelerle yapılır. 

Başkan ve üyelcre Memurin Kanunu'na göre verilecek cezalar, 

gene Ayırma ITeclisinin karariyle Naliye Bakanı tarafıncla:n ve-

rilir (5655 Soko mad. 28) (4). 

bb. Gayri I'1uvazzaf V<Jrgi İtiraz Komisyonları 

Gayri I1uvazzaf Verf_:';i Itiraz Komisyonları, Nuvazzaf Vergi 

İtiraz Komisyonu kurulmuş olan iLLer dışında kalan yerlej::deki 

Vergi İtiraz Komisyonları:ı.ı.a ait görevleri yapmak üzere kurul-

muşlardıro Bu Komisyonlar, kuruldukları il veya ilçelerin en 

büyük mülkiye memurunun veya onların mazeretleri halinde yet-

kilendirdikleri bir üyenin başkanlığı altında, o yerin en büyük 

mal memuru (özel idareler ve belediyelere ait vergiler için en 

büyük özel idare memuru) ilc ticaret odaları ve beled.iye mec-

lislerince kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçilecek bi-

rer, ticaret odası bulunmayan yerlerde:: belediye meclislerince 

seçilecek iki üyeden oluşurla .. :c (5655 s.k. mad. 15). 

Görüldü~~sü üzere Go.yri Huvazzaf Vergi Itiraz Komisyonları, 

esas işleri vere;i uyuşmazlıldarına bakınz::ı..Jc:: olmayan üyelerden oluş-

( 4) l'1uvazzaf Vergi İtiraz Komi,syonlarının çalışma usulleri ko

nusunda bkzo 5655 Soko ro.ado 17, 21, 22, 24, 25. 
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makta ve bu üyc;leı:- zaman zaman toplanarak çıkan uyuşmazlıkları 

karara bat_;lamaktachrlar ~ li'akat bu komisyonların çalışma usul-

leri ve fonksiyonları, hernem hemo:n lVJ:uvazzaf Vergi İtiraz Koı:nis-

yonlarınınki gibidir. 

b. Vorgiler Temyiz Komisyonu 

Vergilf=;r Tomyiz Komicyonu, vergi uyuşmazlıklarında Iti-

raz KomisyoLu kararlarının tctkik orgaJJı olan ikinci derece mah-

kemesi durumunda ve toplu mahkemo ni tc.:li;_,irıdedir ( 5) o Anl-cara 1 da 

kurulmuş olan bu komisyon, bir başkan, yedi daire ve onlara 

baC,lı servislerden oluşmaktadır. hor dcıirede bir başkan ve iki 

üye bulunur (5655 s~k. mad. 18). 

Komisyon başkan ve üyelerinin ata.ı_J.ma, yükselme, yer de-

ğiştirme ve re' sen emekliye ayrılınası , __ ,ibi işlemleri, aynen 

J:1uvazzaf Vergi İtiraz Koı.üisyonu üyeelerinin tabi oldUF'~u usuller 

içerisinde yapılır Q Yalnız, Vc~rgilc.;r !J:ıemyiz Koı:aisyonw:ıa başkan 

veya üye olabilmek için, (;n az yedi yıl vergi işleriylo ilgili 

servis ve işlerde çalışmış olmak gerokir (5655 s.k. mad. 19). 

Komi.syon daireler ve Genel Krrcul :şeklinde çalışır .. Dai-

re ler arasında işbölümü olup, hor biri belli vergi uyur;ımazlıkla

rına bakarlar (6). Dairoler, Vergi Itiraz Komisyonlarında olduğu 

(5) ONAR, a.g.eG, Se 1916. 
(6) Daireler arasındaki işbölümi..i için bkz. Vergiler Temyiz 

Komisyonunun, valiliklere gönderdi .i 25.1.1971 tarih ve 

233/126 sayılı yazısı. 
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gibi, uye tam sayısıyla toplanır ve ço·j,unlukla karar verirler 

(5655 s.k. mad. 21). Genel Kurul isd, birinci baı=}kanın başkan-

lığı al tırıda ;yedi dairemin ba;:;,;k3.n ve ü;yelerinden krcrulur. Bu 

kurul, birinci başkanın Genel Kuruldu. r;örüşülmesini istediği 

işleri ve Vergi İtiraz Komis;yonlarırıın israr kararlarını tem-

yizen inceler. Gereken durumlarda da içtihadı birleştirme ka-

rarı verir (5655 s.k. mad. 20). rJ\Jmyiz Genel Kurulu kararları, 

üyelerin yarısından bir fazlasınırı oyuyla verilir .. Şu kadar ki; 

kararlara en aşağı dokuz kişinin katılması gerekir (5655 s.k. 

mad. 21) (7) .. 

c. Danıştay 

Türkiye 1 de Danıştay, 1868 yılında ıı·ransız Danıştay' ı ör-

nek alınarak kurulmuştur., O za:ı:nandan bu yana çeşitli a.şanıalar 

geçirmiş olan bu kuruluş (8), bugün csae> olarak 1961 Anayası'nın 

ışığı al tırıda düzenlenen 521 sa;yılı kanuna dayannaktadır (9). 

Bu kanuna göre Danıştay, bir yarı.da:n. un yüksek idare mahkemesi, 

diger yandmı da en yüksek danışma ve inceleme organıdır (D.K. 

Mad .. 1). 

En yüksek danışma organı olarak Danıştay, Bakanlar Ku-

rulunca gönderilen kanun v~~_iiz.ü..k tasarıları ilc sözleşme şart-

(7) Vergiler Temyiz Komisyonunı..uı çalışma usulleri konusu:nda daha 

fazla bilgi için bkz. 5655 s.k .. mad .. 18, 22, 2L!-, 25, 26. 

(8) Danıştay'ın tarihi t~;elişimi l;;:onusurıda bkz .. ÖZDEf~ Orhan, Da

nış.~_(l.J_~ın].a:ı:-:.i-hi Gelişi_mi_,Danıştay Dorc:isi, 8ayı:l, Yarı 

Açık Cezaevi Hatbaası, Aııkara,197l,s.22-32;ARAL Hü,,~tü, 

Danışta_;zın Ta:ı;jh.çesj.~12:E_-g.l.:L:l..§..... ve Gö:ı::evleri, Danıştay Der

gisi, Sayı:3,Yarı Açık Cezaavi Matbaası,Anka:ra,l97l,s.39-43. 
(9) Fakat 521 sayılı Danıçıtay Kan"Lm:u, daha soüraları 886,1190 
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larını incelero Başbakan.lık tarafından i;c:;tenilon her ÇO(:;)it iş-

ler hakkında düşünct:lerini bildirir vo kru-ıunların öngördüg,ii 

diğer işleri J'"IJ.par (D oK., macL 29/A, B, C) (lO)~ En yüksek idari 

yargı yeri olarak Danır;;;ta;y ise, dcı.yc.uJ.ü.ı~Sı "Danıştay, kanunların 

başka idari yarc~ı mercilerine bıral<:::madıf;ı konulardc=;;ı. ilk ve ge-

n el olarak u st derece mahkeme s id ir ;ı diyen Anayasa' nın 14·0' ncı 

maddesinde r .. mlur ve iptal, tam yargı, yorum ve temyiz davala-

rına bakar ve idari yargı yerleri ara.sında çıkarı görev u;y-uş:ı:naz-

lıklarını karara ba~~lar (D.ICo road .. 30, 31) (ll) .. 

Fonksiyanlarına kısaca değinilen bu bağımsız kuruluş 

(D.Ko mado 2), gerek idari, geroksu yargı görevlerini kurullar 

halinde yerine getiriro ldari göruvler, üç İdari Daire, İdar1 

Daireler KLı..rulu ve Genel Kurul tarafından; yargı görtoVlori ise, 

on (12) Dava Dairesi, Dava Daireleri Kuı'ı.Jlu ve İçtihadı Birleş-

tirme Kuruh2. tarafından yapılır .. 

Bundan sonra, DanıştayLı. idari FjÖrevleri ve bu görevleri 

yürüten organları ÜZ\::::rir:ı_dc du_-e-ıtadc•.:ı:ı, sc:.ı.dc_;ce Danıştay' ın vergi 

yargısıyle ilgili Or(•:an VO bu OI'['illlların gÖrevlerine lWnumuza 

yeterlili@;i derf'Cesincle Jasaca deQ;ineceC,iz o 

(lO) 

(ll) 

(12) 

ve 1 7L+O sa·;yılJ_ kanunlarla birtakım değişikliklere tabi tu
tulmuştur o 

Danıştay' ın idari görevleri konusunda bkz" AllliJJ, Dcı:r'~?:.Q~_a.ı.' ın 

Tarih_ç.2._sj_, __ .!furııJE§~Y~- G.?E_t;:y:_l_?_~:.i&1. s .. 43-51 ~ 
D anı::;; tay' ın yarcr:ı görevleri konusunda bkz o ONAE, a., g. e., 

s. 1899~~1909; GÖZTJt)ÜYUK, aog.e., s .. 29, 30; AR.A.IJ, 1L~~~a_y• ın 

Tarih_ç~8sj_, __ Kuruluş ve~"Gi:SJ'~O.YtE;.f.~. So 51-58. 
Bir dair o ( ünüçüncü Daire) 1;/40 sayılı ka11unla oklt~nmişt ir., 

Bkz" l?lO s.k. Ek. Nad. 2. 
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aa .. Dava Daireleri 

Danı;?tay' da idari davalara bakmak üzere kurulmuş olan 

on dairenin hor birinde bir backan ile en az dört üye bı.ılunur. 

Dairolerin görüqme yt;tersayısı bc[jtir .. :.cararlar oy çokluğuyla 

alınır (D .. K .. mad .. 19) .. 

Dava Dairelerinin görevleri, Danıştay .t.>-anum.ı' nda b elir-

tilmiştir ( 13). Bug·(jn vergi uyuşınc:J.zlıkları, Dürdüncü, Y odinci, 

Dokuzuncu, Onbirinci, Onikinci ve Onüçürtcü Dairelerde çözümle-

nerek karara bai1,lanır (lL~) .. 

bb. Dava Daii·ı;:;l(:;ri Ku:culu 

Dava Daireleri Kurulu, birinci başka..rı., dava daireleri 

başkanları ve her Dava Dairesindon. bir yıl için seçilen birer 

üyeden oluşur., Bu ku:culun toplantı ve görü~_,3ıne yetersayısı yir-

mibirdir .. Kurulda kararlar ço:.sur.ılu_kla alınır (D.K .. Mad .. 23). 

Dava Daireleri Kurulu.Iıun göruvi içine giren konular, Da-

nıştay Kanunu' nun 4!+ üncü maddesinde belirtilmiştir .. Bu maddeye 

-------·--~--------

(13) E~~er Dava Dair0-üerinin işlerinda biri birine ora...rıla bir 

eşitsizlik bulunursa, Baqkanlar Ku:ruluı1.un karariyle, bir 

dairenin görevi içine giren işlerden belirli konula:ea i

lişkin olanlar, diger Dava Dairesine verilebilir (D .. K. 
M~d .. 43)., 

(14 )Adı geçen dairoJerin ha_ngi vert::;ilorle ilgili uyuşmazlık

ları çözümled.iği konusunda bkzo D.IC .. Mad .. 33, )6, 38, L~O, 

41 ve 1740 s.k. Ek .. had. 2. 



-75-

~öre adı geçen Kurul1.u~ görevlerini, tüzüklerin i:r;)tali için 

açılan davalar, Bakanlar Kurulunun kararlarına karşı açılan 

davalar, Danıqtay Idari Dairelcrindr;n. veya Genel Kuruldan ve-

rilen kararlar üzerine: uygule:marı eylew ve işlemler hal{:kı:nda 

açılan davalar, Danıştay :0ava Dej_releri veya idari ya-rgı or-

ganları arasında çıkan e;örev ve yetki u;yuşmazlıkları ile ilgili 

davalar, Danıştay Yüksek Disipli:ı::ı Kurulu kararı aleyhine açılan 

davalar, birine i başkarı.ın veya başl;:anunsözcüsünün yah1.rt De-va 

Dairelerinin prensibine ilişkin. husu,~3larda Dava Daireleri Ku-

rulunda görüşülmesini uyr:,UıJ. e;örd-ijJ.(lori davalar olu~;tu.rur·. 

cc. Içtihadı Birlü,;ıtirme Kurulu 

İçtihadı Birleştirme K1..~rulu, birinci bas;kan ve Dava Dai-

releri başkanları ile üyelerden oluşur .. Bu kurulun toplanma ve 

görüşme yetersayısı en az kırkbirdir. Esas hakkındal-(i kararlar 

üçte iki çogu.,_-rılukla, diger kararlar iso oy çokluğuyla verilir 

(D • K. Ma d • 24) .. 

Bu kurul, Danıştay' ın yargı kcirC:""trları arasındaki a3rkırı-

lıkların·~idorilmesi veya birleştirilıniş içtihatların değişmesi 

hallerindo, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesine 

karar verir. Danıı:;~tay içtihadı birle;qtirme kararları, Danış.,.. 

tay'ı , idareyi ve yargı yerle:r..·üJ.i baC)-ar (D.K. l'Iad., Li-5) .. 

2 .. Vergi Usul Xanunu Kapsamına Girmeyen Vergilerle 

!lgili Uyuç:mazlıklara BnJ:(a:cı Gümrük Hakem Kurulu 

Gümrük Hakem Kurulu, özel görevli idari yargı or-
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ganıdır (15). Gümrük Vd 11ekel İdarelerince alınan verc;i ve re-

simler ile i thalde alınmı Gicler V 8rgilerinin teknik konularına 

ilişkin olarak doCan u;yuşmazlıklar, 1615 Sa)·ılı Gümrülc Kanunu ı n-

daki prosedür içinde, GümrÜk: HoJwm_ Kurulunca çözümleni.ı::. Gümrük 

Hakem Kurulu kararlarına karşı, Tc;myiz Komisyonu kararlarında 

olduğu gibi 5 De..nıştay' da temyiz dava.sı açılır o 

Gümrük Hak.em Kurulu, tica:cct, taruı, sancyi işlerinde 

ve E;ümrük tarifesinde uzmanlı~'i;ı olan kü;ıiler arasınC1.B.ll \iÜnırük 

ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca iki yıl için seçilen ve or-

tak kararnamE~ ilc; yeminli olarak :e;ı_tanan üç komiser hakemden 

kurul ur o Koı:ııiser hakemler, ::-,Ör(;vleri süre sinde gümrÜkle ilgili 

başka bir iş yapamazlar o Bunla:ca, T'ürkiye Ticaret Odaları, Sa

nayi Odaları ve ']-:icaret Borsaları Birliğinin düşüncesi alınarak, 

Gümrük ve Tekel ve CI'icaret Bakanlı1darınca düzenlenecek listede 

adları bulunan kişiler arasından, her uyuşmazlık için, taraf-

larca seçilen birer eksper hakem katılır o Taraflardan biri 

süresi içinde eksper hakem scçmezue, br:·.r:;ı vurma üzerine o böl

genin sulh yargıcı sGçimi yapar (G.K. JVL:ı.do 80)" 

Vergi uyuşmazlıklc:ı_rı, esas olarille yukarıda belirtilen 

idari mahkeme veya hake.:.ı matı.kemosi şc;klinde olan ort_,anlar ta-

rafından çözümlonir o Ancak, kam.m koyucu bazı dururııla:;::da bu 

ı . l ' -L" - 1 ' . k , l organ arca verı eco1c ma_ ı coz8J_Qr a ;y-c::-cJ.nmeyerc , oun ara tam 

(15) ONAR, a.g.,e .. , So l930o 
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anlamıyla ceza hukuku esaslarının uyculanıasını öngörmüştür (16). 

BugÜil; Vergi Usul KoJı-unu' cıda ~yur· aları hileli ver2"i suçu-

nu (V. U .K. flo.d. 3 57) işleyonlE.:rle, hileli vergi suçtma teşebbüs 

(V. U.K. Mad. 358) edenler, bu kanun hükLiınlerine göre~ bilgi ver-

mekten çekinen ve kanunun 25? nci maddesindeki öduvleri yerine 

getirmeyenler (V. U.K. Macl. 361) ve gene bu kanun hi.ikümlerine 

göre vergi mahremiyetini ihlc:ü (V. U.K. had. 362) edenler ile 

mükelleflerin özel işlerini yapan memurlar (V. U .K. ıvlacl. 363), 

Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri gözönüne alınarak Ceza 

ve Ceza Usulu Kanunu hükümlerine göre Ceza i'Iahkemelorinde yar-

gılanırlar. Diğer yandan, cezalı GümrÜk Vergisiyle ilgili uyuş-

mazlıklar ile kamu cezasını gerektirtm kaçakçılık fiilinden 

dogan uyuşmazlıklarda dc:: .. Ceza ıvieJ:ılc.emelorinin görevleri var-

dır ( 1 7). Ayrıca, vergilerin tc.:.hsilinden doti;an bazı u;yu.şmaz-

lıklar konustuıda da Adliye hahkemelori görevli sayılmı~üardır. 

Bu kuruluşlar, uyuşmazlıkları idari kademelerde çözümle

yerek bunların yarp;ı organlarına götürülmelerini önley·en idari 

kuruluşlardır. Bu kuruluşları, genel bir ayırım içinde, uzlaşma 

komisyonları ve diğer idari kurull:u~lar olarak ikiye ı:ıyı:cabiliriz. 

(16) ERYlJIJ\l. Sahir,Türk YE;rrı,i f~Jad:S:li<ucıd~:ı.__J_c~r Alan Ceza Hııkukuna*A;ht, 

Prensi~ler 2 Maliye Enstitüsü Konferansları, (On b cc} inci Seri 

1968), !stanbul Üniversitesi İktisat J!'akültesi Yayınları, 

No: 222, Serınet Matbaası, :tste:mbul, 1968, So 7-4- .. 

(17) Bu konuda bkze BüJ:ılJiJ:OGLU, So 616,617; CHIILI Ekrem, Gümrük 

Polit=h_~.§~=!::~...Ye l'1_cvz;_~_c:-ıtı~(1L~E-?~i.~'l..ı.. .r~skişehir Iktisadi ve Ti

cari Ilimlur Akademisi, 1~skişchir,l974, So ll5-120o 
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ı. Uzlaşma Aomisyonları 

Türkiye'de uzlaşma konusunda ilk adım, 1961 yılında Ver-

gi Usul Kanunu'nun 376 ncı maddesiyle atılmu;ıtır. Ancak esas 

olarak uzlaşma hükümleri~ 1963 yılındEt kabul edilen 205 sayılı 

kanunun 22 nci maddesiyle (Vert_~i ·usul Kanunu' na ek 1-10 nunuu 

maddeler) getirilmisit ir o Bu lzcı.nunda belirt ilen hükümler içeri-

sinde uzlaşma konusunda ka.rar.' vermeyo yetkili organ uzlaşma ko-

misyonlarıdır. 

Genel Bütçeye, il Bzel idareleri ile belediye bütçeleri-

ne giren vergi, resim ve hc:ı.rçlar konusı..ı.nda uzla.;1ma yapabilme 

yetkisine sahip olan komisyonlar a;y-rı ayrı yapıdadırlar. 

Bu komisyonlar; Genel Bütç0yc:; giren vergiler içın, il-

lerde, defterdarın veya yctkilondirecc kimsenin bagkan1ı[!;ında 

gelir müdürü ile varsa ilgili ver:ü dairesi müdüründen (vergi 

dairesi yoksa gelir rnemu~cları arasD-ıdan defterdarlıkça suçile-

cek birinden), ilçelerde, mc:.ı.l ro.üdürünün (varsa baiJ;ımsız vergi 

dairesi müdürünün) başkanlır~ındo. vergi memurlarının ikisinden 

olmak üzer8 üç kişiyle kurulur. Il Özt.:l idareler i vorgilcri 

için uzlaşr1~} ko:c1isyorıu, özel s~-~yiJ,~mlı.l~ r,.rddür vey:.-t c;clir rH~r!.u;.. 

!m::lisyonu 

b "Ş}r·····ıı v· ··rıc-'cı··' ··ıı· .... r:·•· C' ··c···'·ı· .. ,. l ..• ı.. -:...:~1. t) C...... ı.Gl Ll ..:,\._.;_;V ~....,;ı - ;_,t.._· __ _:_,_/ -

Eko J:'l~do 3) .il_8) o~~----·~~··---·-· 

(18) Mecliste bulunan Ve::c.'?:i Usul }~:anunu JJogişiklik CCase.:cısıyle 

"Uzlaşma Komisyonları, l"laLiyu :Urı..k;:.rüıEtınccı atane\calc bir 

başkan ile iki üyuden, il özcü id_a_t:c:leri ile belediyelere 

ait vergi, resim ve hc,_rç1nı'1:ı. ilgili uzlaşma l::onnsyonlcı..:.rı, 
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2. Di .or İda:ı::i Kuruluslar 
'·~ .;ı 

Ileride @;Öruleceği üzere, es ;ıs olarak vergi hataları, 

vere;i daireleri ve l'ialiye J3akc.m.lığı tarafından düzeltilir. Bu 

işlemler, geniş anlamda uyuşmazlıkları sona erdirmektir deni-

lebilir. Di€~er yandan, Gümrü1c Vc::rgisiylc ilgili uyuşmazlıkların 

çözümünde, Gürnrüki'ıüdürlükleri, Gümrükler Başmüdürlükleri ve 

GümrÜkler Genel JViüdürlü.~,ü gi-bi idaı'l lnrruluşların bazı fonksi-

yonları vardır. 

İşte bu ve hune. benzor cluru!nlarcL,:., idare iç inde yer alan 

bazı idari kurulur;> lar, uyuşmazlık:ları önleme ve uyuşmazlıkları 

çözümleme görevi yüklenmi~?lerdir. Bu kurı.üuşları, bir arılamda 

yargı fonksiyonu yapan kuruluşla:r olarak kabul edebiliriz. 

III- KUR1JLıvlASI ÖNGÖRLflıEN BISirEl''lDE VEIWİ UYUŞNAZLIKLARINA 

BAKACAK VERGİ r·1AHKEJVIELEHİ 

İdari yarcıyı Anayasa .cıükürııloı'ine uydurmak ve esas p;ö-

revi son derece idare mahkemesi olan Danıştay'ı~ bu günkü ağır 

işyükü altınd:ın kurtararak bu ku:ruluşa bir içtihat mahkemesi 

( aynı esaslar dairesinde Içişleri Brı.kanlıt~ınca kurulur. 

Uzlaşma komisyonları, sürekli vGyu geçici ya da gezici 

olur o Bunların ncrcüerdc lnırulacai~ını ve görev alanlarını 

Maliye Bakanlığı bulli odern c1enilerek bu organların ku

ruluş şekilleri deU;iştirilmok istenmektedir (V .u.K. Değ. 
Tas. Ek. l'lad. 69). 
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niteli~;~i verebilmek aro.Dcıyle (l), Verr;i 1tiraz ve Tcmyiz Ko-

misyonları e~ ibi bazı idari yargı organlarının yerine geçerek' 

idari ve vergi davaln.:rını ilk derece nıahkemes i olaral-<: çözüm-

lemek üzcr8, Idare r-lahkemelerinin. kurulması öngörülmüş ve bu 

konuda Danır;tay 1 ca hazırlanan ıı ldar" J'TalL"kemeleri Kanunu CCasa-, ' 

rısıır BaşbakFı.nlıkço. kr:cbul edilerek kanunlaşmak üzere nuclisc 

sunulmuş bulunmaktadır (2) .. 

vergi uyuşmazlıklarımbakmL-:..k üzuru il;;:i ma1ı1;;:eme şeklinde kurmak 

istemektedir. Biz bu kısımda, tasarının_ yalnız Vergi ri<ihkeme-

lerini düzonlayen hü1-dirı1lerini konumuza yuterliliği derecesinde 

kısaca ele alaca~~ız Q Anca};:, b:::ı.zı maddeler her iki rrLaJ.J.kemeyi de 

ilgilendirdiG;i için, bunlara da zoru:.rılu olarak nna hatlariyle 

dee,ineceğiz .. 

Bu tasarıya göre, vergi uyuşmazlıklarını çözi.iınlemek üze-

re' İdare r1ahkerne1Gri içind8 Vergi JVlahkemeleri kurulacaktır 

(İoiLKoT. rrı:ad. 3).- Bölge mahkemeleri olarak kurulması düşü-

nülen bu mal:ı.kemelerin sayısı, kuruluş yerleri ve yetki alan-

ları Bakanlar Kuruhınca teE>bi t olunaca.ktır ( 
·.. 1\- K T 1\- ., 7 ) l. o d oı. o ~J.'LC:tCL., ? • 

( 1) Bkz o 1darr:., l"Lc:ılıke:rJlO~~~I::i Kan1Jp.~__rJ~~~ı.§ı ve G-erekçGs:h_, s. 1-5 

(2) Diğer taro.ftan, kurulm~:tsı ön~·örülcn:ı. bu Vergi I1oJ1kcrrnelerinin 

yapı ve işleyişine uyr:"Lm. düş~::~cd~~ ve:ı:f"';i uyuşmazlli:larıno. 

ilişkin usul hükümleri do' hazırlanarak ıvlillet r .. J.t;clisine 

getirilen Vergi Usul Ket.n"Lm.u Deg;i~-?iklik Tasarısında yer 

alr:'!ı.kta ve bu tasarıyle, Vergi Usul K<illunu' nun vorgi uyuş
mazlıkları konudaki bugünkü hükünleri değiştirilmek iston
mektedir .. Bkzo V .. UoK .. Duğ. Tcı .. so ha.clo 123o 
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ile iki üy.:.;clu:n oluş:.tcaJccTL.'. h::ı.J 

ve geref;i kaclo.r yardın:cı vuriL.:c·:~kti:c. i:::ıhkemu lord u top::_anma 

ve ~5rüşme yutorsayısı üç olocuk ve mahk0melerde ba~ımsız ola-

rak "'.i'ürk l'ıil1cti 11 ad.ıno. vGrill;ccl;: 1cn·arlur oy çoklu(juyln alı-

Ver e; i r'Ia.lıkemc h;rinin g5reYleri, tn.sarının 31 nci maddesi 

ile genel ve 3LJ- 1 ncü Il1[:ı.dc1esiylu de özcü olarak belirtilmiştir .. 

Arıılan 1Yu son mac"ld(;yo i':ore Verg:i halıkemeleri: 

i. Ge;:.L:l ve katma ·bütçelc:c,) c :Lrun veya il 5zel idarcüeri 

ilo belediye vo köylere ait vcn\·'i, rc,gj_1, harç ve paylar ve ben-

zcri mali :rııükollefiyctl:;:;r ile bunlar::1 ilişkin tariLüer uyuşmaz-

lıklarını (Ci-elir Verp,isind0 g:Btür-ö. iJ.l'?ctrcı.hlara yapıları itirazlar 

ile ortalama k/ir hadlerinu y:ıpılan itirazlar dahil); 

ii. YuJ-<::arıda yazılı LJÜkcllefiy,:tlore ba[tlı olan vc;rgi, 

resim, zam ve cezalara ait uyu1Jrnaz1ıkları; 

iii. Amıne AlacaJ::la:cırıın CC::ıüsil Usuıü HakkındeJo:::i Kanun'un 

uygulamasından do~;an uyuşmazlıkları; 

ıv. Ç' C" c i t·ıı· ·ır" rı'-1"'' }···ı rl "' ·v ·ır o -i .J 'ı..j -- ~C.L .• V J .. L • L.l -·-C-t.. u LJ -- Itiraz Komioyonlarına ve-

rilon işh;ri; çözümlc~ycrds: krll'C:\I'2. bc"'lt;layo.caklardır. 

Ç • Y 91' !'Li . ~laJıl~~"EllS:~l~~I::t.Y.l.~- I. l_~ı i .. K ~ul ı ar. 

Bunlar, hur !daro riahkchlo si içi~ld(:;; bulunan Vergi l''lalı--
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dukları, İda.:r:·,; I·'i,<üık;:_;m.dle;r:i j{uru:Lla:cı il u Ankara' da kurul::ı.cak 
• 

rullarıdıro 

lo İclaru hahkcmclori Kurulları 

Idar0 !':a~_,_kemel eri Kurulları, iki ümhkem.eli J:d.ar0 lVJ:ahke-

mele:;rinde, bu molıkeıneler başkanlariylc: üç kıdemli üyt;cS.cn, iki-

den fazla mahkcmel i İdaru 111nli.lc\JIJLU lurinci c ise, mahkuj_:ıu ba~Jkanı 

il e her mahkeme; den. b irer üyenin k<:.ct ılm~Lsıylo kurulacal<clardır .. 

Kurullar'+, Idare ~'lahkem~..;si bçu;ıkaıı.ı ·başkanlık edecek vo kararlar 

oyçokluftuyla veriL_;coktir (İ .. l'LK,']:'., I''L:ıcL 27), 

!dar(' 1Lahke;mu Kurulları, içind.i) bulunan iki üıahkmnuyi 

ı·lgı·lc.,ndı·r"-'1." vç, J"·d·cı., •.. , l~·"'·::ı'.rık· :.·n.: .• J ·,r-i ·ı_)p·:•lFq"ılarırıı·n ve'r"' ·trıar'-ıı,.e,··ne'-v ....,.. . ..L V - ~CA..L V lCI. --- ... \ .... Luv .. 1.. ..... ..ı.... • .J"-Aı ,'-~'>..l.-·.J. . .ı.. ..ı...:.. .ı.. tl~..,.'" . ..:.:\. .u. 

l "'rı· nı· n -ı-dar·' ,., ,.,, '·ı 1 'Ew·ı·:·l''rı· Trı·--·u·ı -i ·:ı rı~ ı'' . ., c o·· ziu'ml ·>nrne si -rı --i 11 'ro·un ...::.. .;_ ç .llcA. .l • ..t'~ -,.~.J. t; ~.:;.: _ Li. .tL ...ı... ---C- ..ı.. .. \..-'-C..:. 1 · \...; .. Ll.l .J --LL-- ı .. A.J (~J 

görecekleri dl?.valar ilu D::ı.nışczJ.y 1 ın c";öruvi dışında Jmlan yö.,. 

netrrıeliklerirı. iptali için. aqılo.c,:ı.k cLı.v,ıJ_,:l.ra bakacaklardı:e .. Ay-

rıca, idare Hahkç;mclerini oluçturacc-ıJc mc:üı.k(;meler arası:o.da çıka-

cak görev ve yetki uyuşınazlı:.;:ları ilu Dakanların taso.rrı.ıflariyle 

ilgili açılc-ı.cak davalar da bu kvxtı.lların görevleri :=ı.rasında 

olacaktır ( .t.I-.loK .. To Lad ~ )3). 

2c Ic.1nru h.~hkoıııclcri Yükr:-wk Kurulu 

!dare halıkor;.ıc~lsri Yüı-csdc Kurul u, Danıştay Genel 

Kı..:ırulunca, Danıştay dD.ire ba,şkanları ve üyeleri arası::ıdan üç 

yıl için gizli oy ve oyçoklu~;uyla seçilecuk altı asil ve iki 

yedek üye ilu en az genel müdür seviy,;sinde olmak şartiyle 
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!çi şleri, J"Icıliye, G-ümru},: vu -'- ukG1 }Jc"-kaulıklarınca f~Ör,wlendiri-

lecek birer asıl ve "birer ;y\;ctek tciür:;ilcidcm kurulacalctıj~'Q K.u-

rulun, to;:la:.o.mn ve görl.~s::t:!l(:; yc:;te3rsu.yısı yedi olacak vo lcararlar 

oy çokluğuyla alınacaktır., Kurula, st.::çilGk en kıdemli daire 

başkanı veya tiyusi bnşknnlık edecektir (l.M.K.T. hndo 16). 

Bu kurul, Id ar;:; l"Lalıl-cGciWl u1'irı.iıı kt.:ı.rulınası, yetki alan-

larının belirtilmesi, d0l,iç:tirilmusi VUJTI."- kaldırılması gibi 

konularda .Lialzo..;.üar Kurul-una c ,örüşlerini -b ildirccek ve m.alıJce-

ınelerin başkan ve üyc1Gri:o.in S(;çüllini ~vrı.pacaktı:l. ... ( :t .. I·1.K • 1.C. 

l''Iado 17)" 

3 I--d,aJ:(' 1·,-;_,-hı--"··q~]_,,_,ı,..,ı· 1"1 ':CJ7 ''~ 1<"u"'"'ulu o _ç _ .~ ... c~._ ... d\_\__...J, .. c: .::..... __ -· .L~:.; .:~c~ ~J J ..... _ı_ 

Bu kurul, Idare Ivlo.hkemGlGr:.i. YüJ:::suk Kuruluna 1.1.sil olarak 

seçilmiş, Danıştay daire bcı.~;kc:u:1 ve üyclurinden kun.üo.cakt:u:'. 

Kurulun toplantı ve görüşmcı ;yeh::rsayısı beş olacak ve l;:ar,'U'lar 

oy çokluf1;uyla veril o cektir ( L.n.K. " ıvı:::ı.0... 22). 

idare lı.ıhkcrmeleri l'lurkez tCm:ulu, ;aahkeııHJlerdu ~;örev ala-

cak üyelerin, yer- cL,;L_si.ştir;:ao ve yükselmesi :üs başyardıuıcı ve 

yardımcıların atar:.ı:na~ yc:.>.duğiqtirm.e VG yÜJ.<selnıesi kor:u.üa.rında, 

İdare lvlahkernulDri Yü.ks Kuruluna önurilerdu bulunacaktır .. 

Bacy<:ı-r>Q" ı····-- c ıl--o ı~ ~ l .. , \T'''r.d --ıcı"' "r 0 V-,-.--]- -ı :-c·--,'·· dı" c ı· plı" n ı_,'_~OVU',c_~_+Uiri"ı"ası . S{ cw.. 'LL C-'·'· ~-- t.: u Cl.L • ı.ı.:,_ j_ ''" C\. \3 .L ... 1 .. 10 vh. u .. C u cL 

')3) c.. / o 



-[3LJ--

1. Başkan ve Uyelor 

Komisyonu üyeleri clcrecosindu Öi!,ncni:u1 y;-:ı_pmış ve t.:J..sarı:nın 

12 nci maddesinclıo::) bolirtilun (3) diU,cr niteliklere sahip 

kiş il er arasından, t'::tsurıda ~~~ör;t c;:ci] __ ,_;n_ prosedüre göre ( 4), 

!:dare I'lahb..;mc.; si YükscJ:;: Ku:r·ulL' hlT"ıi ı nd· ;J· rı "'._.,Çı· l"'CC·'1rl '·'J''Cl ı· .1.·~ (.ı·'-_, ~ -·- '- -~ •.... - ~-·-- rO V .; v 1\... V - . - • 

1\1 TT ;'l'l ····ı· d ır:::) C' _:ı . ·] 7 · b .. 1 .,1\..o o la o / o 0coÇ.L (~Cc .. '>- . H ki~ilur, di~er hakimlur 

hakim güvcmccsi altı•:ıdo. ;c __ ·'_,_··r'rc.·:v ·v·-:> 1')' ·-ı C''ı,-ı ·"'rdır ( r·- I''t·' K !l ''-"' , t:... cı.. J~ (...... , __ .,_,_,_--c... o . ... o _,_ • 

Jlahkemc başkru'J.ltı_rı, -,-aı.ılüc0,nclu::Lrı. duruşmala.rını yönote-

cek ve uyuşmazlıklarda clüşünc~:ÜGrirıi bilelirerek oyls.rını kul-

lanacaklardır" ı~Lahkemclc:cin düzunli v"' verimli bir biçirııdo 

çalışması için g8rekli ida::c::ı~ ir::;lumlcr (::u mahkeme başkm:ıları 

tarafından yürütülocuktLc ( l.ıvı .,K., T. l"laö_" 87) o Ilahko:tn.olcrin üye-

leri ise, kendilorinu verilı_:m dosy' lo..rı inceleyerek C,Gre.,kli 

açıklamayı yapıp oylarını bildirucc::kleı'dir ( İon.K .. T .. rlad. 88). 

2 .. B:·e.;:;yardımcı ve Yardımcılar 

tasarının lG ilc ~20 nci ,.ıaddc;sindu bulirtilun nitc~lj_kluro sahip 

olan kişiler arc:tsınd::~n, ldar- u rı.abkcmı.ul~;:ci herkez Ku.rul unun öne-

(3) Bu konuda daha fazla bilr~~i için bkzo İoil.IC'ro l 1[a,ö. 12 

(4) Bkzo lol'T.lCT. ITc=JJL 13.-15, 96 ve ill;.;: kuruluştaki atamaalar 

için Geçici Madde 5, 8. 



ri si üzerine J_cLı.rc: fiahkdllC; si Yüksc:k Ku:r·ulu to..rafı:n.da:n atana-

ı ı ( ····- ı.r ı- m fl ;:ı '·' ). Ca\: ardır l.olLo~\olo a• ... co C\) (5), 

Yardımcılar ise:, cune aynı d.cri..:cede öCrenim yapmı0 ve 

tasarının 18 nci maddcsinddci nitelikleri kendinde toplayarak 

18 nci maddt; de: lJclirtiluı sırı.avla.rı b.::ı.r;ıaracak kişilor arasın-

dan, bu maddedGki usul içinde (6) İdare ltalıkemcluri YüksGJr Ku-

rulu tarafından atanaco.klardır (t~Il.IL::L'. l'IacL 20) (7). 

Baf_;.yo.rdımcı ve yD.rclıı:o.cıla:cın. cluruşmalardcı oy halclcırı 

olmayacak, yalnızca mabkunıc: ... 1cr:Lı1 : ·y-c:t:ı'dımcı olarak çalışa-

cak ve bazı işluri yapaco.klarchr (8)., 

(5) Daha fazla bilGi iç 

luştaki ata.rnalar için is'' Geçici l"'acL 6 o 

(6) D9.hn fnzl.:-:ı. bil(',i için bkzo I.i'·LJL<'o J'{'l.do 19. 

(7) Atn.nacrtk b'1f:]y'l.rdınıcı ve yrı..rdı.ı:tıcıl:.'..rın hr.mgi mo.hkumulerde 

görevlendirilc ceklurini i su~ ld;-lr c; l'l.1likl;m8 si br·.r;ıl-G:ıı.ları 

belli C:: de cc1~1 vrdir (I ol'l o iL J_ı. l'Lı.d o 21) o 

(8) Dah8. fazl,'1 bilgi için bkz. 1.Jv~ .. Ko'.2., h'J.d. 89, 90. 
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DÜJ:{DlJN CH IıôLÜI1 

rrtJHKIYE u DI~ VED.Gl YAnGI USULlr 

I- VERGİ YARGISINA BA~:o VUtu'iA.DAi\l ÖNC.t~ GlDlLBBILECEK YO~GLAE 

ı. Verc~i Hatal<J.rı:nı-1 Kom.:~sı_ı 

Gerele vergi daireleri ve c;erc:;ksc mükellefler ta:.eafınclan, 

ver[;ilerin tarh, tahakkuk VG tc_:ı..hsilleri sırasında çeşitli bir-

çok hatalar yapılabilir o Kanı.ın koyuc-cı. bu durwnu e;öz onüne ala-

rak, yapılan vergi hatalarının uyuçm2.z;lık konusu yapılmadan, 

bazı hükümler getirLıiq \)ulu:ı.1maktad.ır. Bu hükümler, Vergi Usul 

Kanunu' nun 116 ile 126 ncı maddeler~. içinele yer aln~cıJctad.ır(l) .. 

Vergi Usul Kanunu'nun 116 ncı maddesi, vergi hatalarını 

(l) Vergi cezalarında yapıları. hata1arc1u. aynı hükümlere göre 

düzeltilir (V.U.K. had. 375). 
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talar yüz·L:induD h.:ı.ksız ye:cc fazla veycc cl;:,sik vergi ü:ıtmru.ıcsi 

veya alınma;3ıdı:c 11 cliy,:;:ı.:ck 

ve 118 nci m:ıdcl.ele:ci (~e hesc~D ve; ve:s :',:iJ .. e:r:.cl.irme hat:.ıl<:U'J.nın ne-

ler olduğunu belirtTiektedir ( :~) ~ 

Vergi hatala:cı ya ı:;rllJs:ollef vo:yc; icL.:ı.rc tarai'ı:ncl m1 ortaya 

1 t l , . l . ( ı:T ·u·· r.-· .. , 0 l] Q) çıKar ı_ aoı~J_r V o oh. J.J.'.LCLo -7 • 

Ver r•-i 'na· ·'-qoı 1-.,ı-Ju··rı~'ııiıı lca···ıı''l""(:.ı_., o' -~yı ,.,·ı-"u"k<•llef 'oıı h·=>-t:.)...ı..... . · l.Jo ..... :) ı . .J . ..t __ . ...L .. U~ .. 1.:.:ı--'· ). 1. ı...) ___ Jl tc. -Le;.. ...... ılı. \..~ _ -- ' ~..- .... . c..ı..-=-

tanın giderilmecıini, itircı.z dilckç,esi :;eJdinde hazır1a~yacaf:;ı 

bir yazı ile il:i_ verr.i dairer-oüJ.cle·,L isteyebilir (V .. U .. K.riad .. 

l rı2) D;u··r7E•l·i-;·n(' ı::::. o LJ _.. J . .J. " iste; i, Ve:cgi ·eısul K,c;,:n.mXL1 1 nun l2G ncı -ı:ııaddesin-

deki özel dur1J.J·üa:c hariç, c:-tyı:u mad(i.ocıin atıf yaptıl;;J. adı geçen 

kanunun llL~ ncü maddesine ('~Ö:ce tJoc~ı yıl içinde yapıLetbilir .. Ilu 

nez .. 

Vergi dair(c; sinü:ı ilgili :=:ıe:cvı.s:L, yapıları. bu isteU;i, ver-

gi hatalarını ellizel tme;~';e ;yetkili oLın veı:r;i dairesi müclür·l.[:n.e 

gönderir o Verg,i dairesi ı:ıri5clürü ÜJte;:;i yeTinde r;ördü,:·,1I ta.Jocdirde, 

düz el tmenin y<::ı.pıl:rn.<ısını erJredeı" I'lii.ikellef bu durumuu. J~:mıdisine 

ise 

parasını geri alnıası ;;,ercJcü: o Alnı<:ı.:', :Lrw hakkı kaybol u:,:., Düzeltme 

(2) Hesap ve verc;ilendirınc hatnlan_ konusunda bkz. V .. U.K .. IJiad. 

117, 118 .. 



red(olunur. Eger itiraz su-

me istett,i itirs.z dilekçc:)t:3i ;ye~ciJ.e e:ç.c::;:·. Aksi takdird::, yani 

T'E>'lc'iolmırnu(• ı' r·"· ·:-ri·ike''LJ e-P ....... ...l_ . - ll.ı. d-J .:~ '' ' -· .1 ....... - - ..L 

şikayet yolu ilc i."ialiye l);,:ı.karıJ.ı0',J_n::-. 

120, l22-12Li-) • 

İdaroce ortay<:'\ çı1ca.rtı1aıı. ver; i 1ıato.ları iso, :ı:e ı sen 

du''zc·ltı'lı'y,· Bıı., '0 ULru---r·r":- ----,_~-~-- -;-,_:.l)~ı" ~,..- .L ~ u J..ı..ıv, ·-~~ J.-~l ... .ı..\. •J .__A" _,_ olc:~J:·aJ: mükellc:flerin itiraz 

hakları caf"l ıc·ı] 1' (IJ. :T /. ·:·:.-,,'1 ·ı'!]_) 
-· ü .::. .. _.~ .. L -- 1,._ • V Q --'--C> !. v .. ::• .. ~...,~. c _\....c-:. a 

Burada şunu da ~nemle lirtuw}ç r:ereki:r: ki; Jt iraz ve 

Temyiz KornisyonlarınC:.s.r:· 

pılabilir. Yalnız düzcltınnx.ı_ir yapı:Labilr>wsi için, hc:.ı.talar hak-

kında sözLl geçen kor;ıif:Jyonla:c tcı.rafınd.a:u herhant_;i bir lcarar ve-

rilmemiş olması gerokü: (V~ U .iC I1ie:u:L 12::J) o 

B. Uzlar=;ma 

Yukarıda. d2 Jcı~: . .::ı.ca dersi:nildi:i;i üzere, uzlaşn.kı. nrue.sc:;ese-

sı; mükellef ve iduroyi dav.J. izleme yüJ<:ür.ıden kurtarı·ıcıJc, verr;i 

ratlendirmek ve müke1lo:ı: p.c:OÜJ:ıJ.ojisin.i o1ural1J yöndo etkilenıek 

gi-bi nedenlerle, 1963 yJ_lıncL:ı. ver(~, i hü';:ukumuzC:L Eôokul:,ıu}t'liT. Bu 

.. " muessese, l::anunı ,ını, ;2u::=ı ,::;cıyı:t.ı _,_,,o.r.mnun 22 nci mndde-

siyle Verci Usı...ıl K.J.:n.unu' na oJdenc~'t ok 1···10 ncu madclelerdo bıü-

bazı koşullarla Jcayıtla::_ı_c'l_ı::cılmı~;; bulw:.una1;:tadır. Bu ko.]ulları 



ve uzlaşm<.J ilc ilgili cli 1·;n:: hükumlc:ri :ş öylece özet1cyu.biliriz. 

ı. Uzlaşmanın Sınırları 

nız re' sC:nı ve ikrn.ç,:Le::.·l t::rı.·h ol U/ld.JJ ve:::·;:i1cr ilc, bur:tlara ıl::u;ı-

kin vert=':i cc;za.lc:ı.rının taha!ckvJc cd.:cok :tiJ.iktarları ku,ıusmıc1a 

uzlaşmaya f::idcbilirlcr. /ı.:ı.:ıc;:üc, bu kir)ile:cin uzlaqmaya ;;ide-· 

bilmeleri için ayrıca, Verc;i Usu:ı_ KJJTLU.Tu.' nun ilgili mac~c'tele-

rinde yazılı vercr,i ha.t:J.l<:;_rı vey,,_ yaJ.!.ılm.:ı. halinin bu.luıTiilEt.sı, 

vergi kaybının voyJ .. usı:ıs·Lizlüii;üni\n kG.:J.dilerincc kanun hü1cüm-

sürülmüş bulunıcıası; belirsiz ve yorı~i.J. 7ötürür husur:;la:r·da ken-

ilcme:ı.1m:ı ve re' sen tarhiyatı ge-

rektiren sobci;:i.n '/oreiler 11\myi:;; KoıJÜ.E3_foııu, Danırştay veya. I'Ia--

liye Bakanlı:'~ı t~:ı.re.:ı.fuıc.~:tn b(~:nzc:::· c1u:::::u;üi..cTda başka şekillerde 

bilgi veril;-:ü.:~ olnliır.'ancLGl. il\~ri -ı ·ı-ıt.> ,, ·i 'rc.,rr····ı· t .,,....ı··ııı-ıın c··d- q_ 
_ -"'-!. ,...., ı .. ) w •• ' \i <...... Ç) Ci..-ı- - -- - J_ V C.:~ 

r;ibi 

bı.I' dUr11~rl''~"'' v-·ı·.·· o]·--·ı·:ısı c--,-~, .. ,'--~.,., fiJ ·r·ı :" .ı r...L.t.... ... l.J. o.J_ __!t~c~ .....ı.- t:)U.Ll~ .... l::'~..LvL \. e-: .. )Q.•.\..o 

(3) 

(i+) 

Bu sonuncu ,;nk 485 s<ı;yı1~L lw .. .ı:ıunla (3k1enr::ıişt ir o 

KaDunl 'lC"''(''llr u'·'ze· T';:> ff,,cl·i c•-!-n 'bıılııı};"u'" ~v7 urr._d 1u1S'Ul Kc'=''TiJ.UU Deii:i-. .ı. C ;:/J. •. ~C~ .L\.. ~- \,. -'· ·--' - - ~:J lJ '-" • v .. J- l._._ '·V .. l ~ t_. C.-:ı..J '-"' 

şiklik tasa.rısında .. uzl,::u}lD.a, ıı ldr:ccu ile mü1,;::o11ef vo3ra ceza 

muhatabının tnFJ-bit cdilcD. matrah vo bu matrah ciola;yısi;yle 

tarh edilecak veya adilen vergi veya verci aslına baglı ola

rak kosilocel;: yahıJt kesilcrı ceza ıniJ;:tarı üzerinde, tanıaınen 

veya kısme:n nihr;.i ola:.co.k a.nla::-:ı.nc:rya vD.rılma[ndır" seklinde 
t " ... .., 

tanımlanarak uzla~pmı olancıJ:la::ı..."ı ::~~enü~letilmek i,stenmekte-

d • .,.-. ('T T' TT "lJ'' ·· \• fT'Ic· C 'i'lr l..L \i o '-J Gt 1\. o l:: b :) ...L ı:.J. u o J . ...J.ı.c.... o • 60)o 
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verr;i rcsir:ı. ve 1ıc::ırçLı.rdan ilu:ı::ind.c '-.lZlaşro.a yolUüi.'. :,idilebi-

lecüği, I'l:tliyc Balc;:ın_lı' ,J_nı:<ı ;y(:tJ,;:isirıc bu:akıll::ıı~7tır ( 5) • Bu yet-

ki, il özel idm:elur ilc=) :_ıoloöiyr.:lr.<ce ait vergi, resiırı ve haı~ç-

2). 

b .. Uzlaşmanın r_::ıuta:r:ı Yönündem 

Uzlar;ıma konu su 

ler olduğunun saptanı~ıı gibi, E:l: ı.·tana.n b"u verc;i ve ce zo.l~cda 

hang;i tutarlara l::aclar uzla;:-u.L<:t :YT'-J::ıılGb:i.Juce[1;i de I"'w.liye 1'-akan-

lı~ının yetkisi içino alımnıçtır (6)o Ö~el idareler ile bclo-

bu saptamayı ;;rczpma;yrı. :futJ:;:ili6. ( ·_v.,. -,), ı.,··]r ·ı--·::ı.a' 3) 
O (. O J -~ p ~L..J .). o l.l.._. . O • 

Uzlaşma içi:J mü1ccllci v~;y~:L J::un(:j_sine ceza kesilmisi olan-

lar, yazı ile yetkili uzlaşm.a komisyonuna_ itiraz süresi olan 

bir ay içi:ncle baç vı.ırm<'.l,SJ_ [.urokir. Ro' ~JUI'l tarhiyatla ilbili 

vcrr:ı:;i dairesi ele, mübülofi vc-ys_ aclu.ı_a ceza kosilen küjiyi uz-

( 5 ) Bu ~--ı_· ;YJ 8· 1\ ,-l Q::ı ··ı -~ • ("}_(' J -) '"' lrUJ""""ıı r·,ı_]_"'"' l" .. . b .< __ · .' ... c, c,J.. 5 u ; _ -·--'- ' '-~- ı_ c--lJ cL- ' Gidur, Veraset ve Irı.tikal, 

Damga vo Jhş Bcyalıat ha:rcamaları Vor:dlcri ilc cuzalarının 

uzlaşma konusu yc:qnlnbiloce:;_,i Hcüiyc: :Bakanlıt~ınca sa:ptanınış 

bulunmakt,'J.dı_-r. }:ıırz o Gr:; ?:;~ r;c:ı ve C'3'9' r:ıa'vnlı V c U oK. Gerı.el To b-
-- _,..:.___ /' ' _,.. ' ( j 

liğleri. 

(6) Naliye BakanlıP:;ı tarafınc:lm> r:ıarıta:n.an tavan raliaJ.ıüar zaman 

zaman değiştirilmel(tc ve tsü:r.ı-l]n ko~yullarına uydı.ırulmaktad.ır. 

Bu konucld SOI1 <lUr-t)J.ıl J_ç::ı_:u. bLz .. gr;.ı ~~-o .. lu V.l.J.K. Gou. rt1ob. 
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Uzlai:Jmc.~ kmiıisyonl<:c:cı, uzL:<::-i'rw. gorüşrrıcüe:cine bo..;]lamadc:uı 

önce, isteesin usulüı:ı.t: uygun_ bir qokilöe yapılıp yapıliLw.clı(~ını 

ve kom.isyormn yetkisi içinde buluıı-ı_.:ıp ·:Julunmadıt;ını ıncı.:ler. 

Uzla9ma komis:ronv, yzı.pılcuı. bu ön. j_:;::ı_c0;lc,<J.e sonunda, ü:ı-tn(i;i usu-

ı ., b ı .. une uygun u m<tzsrı. ıışJ_:n e,':cı.Ean.a y'-ı.pılan ürce:~;i reel-

veya adına Cl:Zct kesiL;rı kişicıj_j_l du ~zı\ bulunacaL5ı lüT top-· 

ı t d . t -~. an ı a, ıs et;:t.n 

Toplantıda uzlu. olı.:ı.rs<.l (L"\.l:,·ıJ.Ji bi:c.' tuta.ılakla tesbit eC:l.il:i..r .. 

Uzlaşma olmazsa (mukGllef 

~:><ı.(;lanarlıamı;; sayılır), 

komisyon bu cluı:-uııu so._,yL; 

. · d . l · l · · ·ı · · b· ı·J · · ( ·;r . · 1 '" "~ı. ..,,ı· " ı::) ıçın e ı~gı ~l VOr(';ı (LU_I'.)Slll6 1 :L C~LJ::'J_:c 'v o u oAo j.:,.r;:. L;:_ı_c, .• :J • 

( 7) Bilindi;;:i.. gibi t;asarı ~ r;e:cuk m(jJ;:,Jlloflc;r veya 1ce:üc'iilerinc; 

ceza knsihıü} olanlrlJ::'-~ ve c;e:;rr:;kso ic1ureye, tarhtan önce 

voyo. ta:rht:1n so;:ırcı. uzln.F;ıma :i..r3 ~x:(;i;lc:!.e bul unabilme olcnı.<::.~~;ı 

tanımakta ve tarl1t<:::.n önce yo.pılacaJ: uzlaşma isteklerini, 

tarhiyat ın tebli::,i tarihine l;:cıc.le.r ı tarhtan sonrnki uzl1.=ı.şrııa 

]• ,,-}- >kleJ'"l·nı" l. S'~ "hı·-~ ,.,,,l l 1
,- c<ıi--,-,--,(··, ,1)'"'';1'='"'lak·taQ,l".L' .,T,-,]_·ıız L'l_J 

• ıOJ V(-__ \.. _ _' C ' U J. U u .. L. .::.. u \.< •• C. 1.:, ,_; • l "-·::ı C".Ü!. . • .L c:·, .1. .. CJ ı] --

nu cla belirtr1.ıck ~;ercJ?dr ki; ta:chto..n öncG davat ve~y-,:. istek 

üzerine y2pıları uzlaşmn. gör: • le:ci sonunda uzLl,']mD.y~ı. va-· 

i,st;u:;-:ı_ı;ıı;ktedir. Bu kcmud~1. 

daha fazla bilgi için bkz. V.U. DuSo Tas. Ek Mdd. 62-66. 
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L~. Uzlaşmanırı. Sonuçları 

Uzlrı }~O:ı.:.ıj_ c:yor1 ]_[l~"Cl T.J.llJ. lJ. ~3]_tlı~)Iı'l~-.t i]_ 8 S O ll UÇ lannıı z~1 J:earr-ır-

ları kesin olup~ gorui,~i, vc:n:;:· 1 da:ircl(;:ci tarafından yerine go-

tirilir (V oU.Lo T~k. l"l8.d., Eı) .. I'h:tkullof V<Y)T8. ker;.disine C8Z8.. ke-

vuramayıp,ka;:m:r;_u ec3aslar iqüıdc; v,~, uz.L ~-ı.anın sonuçlarına gore, 

kendilerine: ait olan vor::jı boTcL.ı.rıu ..,.ro)ri:. cc;zasını ödemeleri ge-

rekir .. 

b. Uzlaşma ve itiraz 

görülmeyerek, ile usulü:r,_o 

uygun şekildo 

laTlall1!':'Y'"T.ll~T·'' l. "-J· --.--., r• ·vo' ··ı·ı··r i', .. :(' >bı"l ~T'l c;-;--, c·v ·u·T V ''',.- ·l·v;~;ı 7) (9) - ::.<. CA. '-~-- - G .J.u.L• ,; J..ckl.-c. (~-Lt\ ... __ ,.1 ____ ,>•- • oil..o J.:ıJ'-4 l•.l,J..,. o 

C. Pü::manlık 
~~-~-~·".'-C.---"" 

Ve:r:ı;i U.':-oul Kanu.nu 1 nda ~Te~c ala.rı. pü;mıanlık mü.;sr::;e~;osi, ce-

sseselerinin bir ka-

rışımı olaraJ: ortaya çı1;:ım:.h:t<.lÔT:.' (lO) o Vc:rgi suçlcu·ı ic:1emi,ş 

olanlar, - "' J\:,'.lJ.1UD.:L e ,C::;('), için(~i.c:L:i pi;yı<J.nlık hallerin.de c<,;zadan 

(8) ~:;onra da uzla:')ID.D .. iste-

ğinde bulıJnabilinir .Bu c!.unı.:ı.ııd:ı., uzla:;:,::ıa işlemi sonuca baC;la

nıncaya kadctr, uyı.u;ır:ıa1üık Itiraz Ko-.~üsyonunca inculo:rı.:nıez .. 
Bkz. V .. U.A. ~k. Mad. 7o 

(9) Et~er, u:<ü 

bitmiq voycL onbeş günde:r:ı nz kaJ.nn~~: :i_i:_-;c;, süre 
tılır. 

ı •• 

orıDcş r~~on uza--· 

(lO) ERilAN, a .. f!. o m. , s. 8'7., 
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o hileli vergi suçu (V. 

U.K. l"lod. 35?), kaçnkçılıl· (V .. u.::(. u ~AL~) (bunlara i st irak 

(V D- K -1''1 d 7-3Q) -'--r,,-, ~- ~ "!r ("(T u··· V "''[. 
• o • a ~o / Cı ' Gı.:-..... 9V.ı __ ,~ v • ~)-~ .• 1 .. 

J:'ı··aa~. 7-ı4'?) a~aın-'ıl) Vr"'Y'·' }rpc1-,J··· ("1]" u··'( Tvi·'c:i 3"4,C3) -r:·ınhı"-.H/;-jj·ıale>l-rı" k'"-_,/ ... -·.- ...- •. ..;.. ~':ı. .... t ,._ v.. . \. o • --- o ......... \. .. • .._ J-o~. u J \.,~ L ~- ..... - c.A.. 

nuna aykırı harekc;tlorini, i1G:ili oreo.;.nl<ITa kendili(;inden haber 

veren kişilere, bu fiillore . ' ı <"?Lı-ı~ co za .. r.ı:ı:' uyvulamnaz. Ancak co-

zaların uygulanmaması için, ilc;ililerjy kanuna aykı:cı harel:et-

lerini kendili[i,indcnı ve bu korı.uQ;_, herho.rı.fı;i bir ihbar veye. vergi 

dairesince hiçl:ıir tery:;()f)ÜSe [';oçilnıcmÜ~: oldu{Su bir sı:.:o..chı_ haber 

vermiş olmaları ve haber venn0 tG::cihi:Jclcn it i bar on ele onbeq gün 

içinde vorgiyi ta:ch e"i.;cirerek % 2 ZDin.J_;:;ı_ 1Jirlikte ödcı:tı.oleri go-

rekir (V.U.K. Mnd. 3?1) (ll). 

Bu nıLi.esseso, gerel\: id<_:ı,_:rc;yi ve cuı'(:3kse:: mükellef i, vergi 

yargısının uzun ve zamm-ı ~ılıcı işlcüıl.o:cinden kurtı.rm.o..k ve ver-

ginin bir an örıcu idarcye gir:n1e:~:üıü s:.:ı_::;lmrıak amacıyla vergi 

hukukumuza sokulmuştur., 

Vergi Usul Kanunu'nun 3'76 ncı maddesine göre, r.ıükellef-

ler veys. vergi sorumluları, itiraz süresi içinde verc::i dcüre--

sine başvurarak, bu kG,lunw:ı. 2S ve 30 ncu maddeleri c;eı'e&5ince 

(ll) Uygulamadn. görulen a.ksa.klü:lur ve Vergi Usul Ko..1~.uı-:ı.u' na 

yenidem r~ctiri:Lme:;si düşi.in.i.üeJJ.. :::ı..;,ı:c kusur ve gucikrrı.o faizi 

gibi hususlar göz ÖüÜnc; :-:lınarc::üc, pişmanlıkla ilrr;ili madde 

tasarıyl<j yenid-:.m düzenlc"ın1oL:: istermıektediro D,::::.ha fazla 

bilgi için bkz. V.,U.K. De('~ .. 'L
1.-J.s, IL:ı.d" 119. 



_cy.ı--

adlarıncı ikmnlun ve r,; r sc·,,_ t;::.,_:r:h olmJDIL vergi farkı ilc:} hakların-

da kesilen vort···i cuzale.:cı:rn, vÔ.c'!ı.;:::ind:.; veya Glf)j snyılı kanunun 

10 ncı_ı mo..ddcsindG -bolirtil.:.;n türü.on ;;:;:ı·ıirv:::ı..t [Östcre:ed:::, vndunin 

bi tmosinde-cı başla:mo..l:: üzer(:; üç ay ic~.iı:ı.d~; ödeyecoğini bildirir lur-

su; k'.lçakçılık veya kusur dolayisiyL) ku silen cez::ıl::ı:r:ın birinci 

defad~J. 2/3 -l_,1, daha sonr<:\ ko r:ülo:ı.!. hu tüJ~' cezalar ilc u:::n:ıJ.L·ci.zlük 

cezo..larının ise 1/3 ü indirilir., AncaJz:, ·bu mrıdde hi5_1mündon ya-

rarl:.1n.rnal;:: üzorn, vergi dairclcrirı.e bar~' vurmw:;; olan nıükcllef ve--

ya vergi sorurüusu, f';e:cek:Li ödcrn.elu:;_'i zcı.manında yc:ıpmaz Vt>:yn 

cezalara itirrr~ ederse, bu 

lanaı:ıaz (l2)o 

YAR G I USDJ~Ü 

ı .. İtiraz 

I"'ü:celloflcr ve Jcendi1c:;:'ine ver:)- cezası kosi1mılor, tarh 

yanlarına i tirazdc.::. bulu:u.c.ı.bili:.clu:c (V~ lJ .::<. lbd o 377). AL1.cak, mü-

k r_·.l 1 ;c:.. fl e-·:r.· ··o ., "- '- l- lrl ··r .: ·ı- ·-'-:r.- " 1
"' l ' ... ' v,·\ 1.)11 Dil<"' +:r·~ 1':llc"'· -,,_ .. , ·u·.-_ Z ·.'.·_,·_• ı· 11."1• ,:ın ... c ~ _, i· 8~_/-(Il..L iJ Vll--'~\._ ___ U _L -~L.U .. G ·::...ı . ..ı.. .. Ct..L'(:.-~.. - L..-l :..:.ı..v ._u -- ... ....._.._._.. 

c e z:.ılo.rc-: a 

kalrn(J.clı [:~ı ·ın~ı.dC:uJ:>.:Ln krıldırılı:ı:ıc.sı 

rlilmekteQir. lkz. V.~.K. De~. ~ns. 0~d. 121. 



-95-

ta:ı>ı. olunan ve:cc':ilc:rc:- i-t:;ir~~tzcLı Tn:ı.lı.J.:L-:ı.a:m:u~la:c (V. U .IC.. I-Lı.cl o 371:3) 

Iti:r,ı.z, -~/~~: -:-1· -i 
,_ .J_ -. ' 

yerin it ir~'-Z j_r;:lerin :: ·rr'"''"r-i T-'-;J· .. ,,,,, Yoıııı·cyonıırt'ı -:-:-ı·i'"lZ Vv...ı.., __ 1 Mt- ...J_l _ _L.J ... LJ ~ ...... o ... v_.o..-" .. , _j~v -\... :..J 

süresi oü:uı bi:c ay içirı.c:lc yu.?alı 

tikten sonra itir::ı_z hcı.J:;:\:ı di;uşer. Anca};:, bir tc"traf sü:ccrü içinde 

c_:ı,lÜ) olsa bile:, (\i(;e:.: ta--

raf itirrız dilekçesinin kenC:_isino tr;bli~;;indun baçlaya:ı_'a"lc onbeş 

gün içinde itirc.zd:·~ bulurı;_bili::c (V .. U.,K. I-beL 379). l:forr:ıal iti--

raz süresi bir o..y olmnsınc:ı. ra;')ücn, (j(itüJ:'Ü r:1o.troJıların saptmımo.-

onboş gündur birlikt;c, tarh 

edilen ver~',inir.ı uyLUJFıazlJ_ :,::ı. konu oları tıxi~arının tahsili cı.u.rur 

(V '' K ·ı''ı' - -1 ;· og) o U o o l d.L .. o _)C) • 

Komir3yon. 

den birini en c;oh: bc~iJ ziLı ic:;indc' kı.r.']ı tD.ro..fo. gö:ıd8rir .. Dilek-

çeyi aL.:m to.r.c.i, buxL::. cınocç; ic_;,ilJ.c:lu jJs::i ko:pya oL\:ca.k b.azır-

lcyacart:ı dil 

( 1) Yalnız, mükc11efll;riıt buymr:J_2J,ıclu:cöe vorc;i hatcı.ları v,J.Tsa 

veya be;y,nıL:ı.rıncJ;ı bir Iasııa 1Tlc:~t-r<.üıl:.D~' için itiraz huklc:;ı_rını 

saklı tutmuşlar sn, bu husu[3lar it irc<.Z konusu yapılabilir .. 

D.D o D. G .. K .. nun 

kararı. 

')C: r.:; l 96r:ı -1-·ıri 1r1 Ve·•, ·.,, 60;1 r::;Q V 6- r::;/.<160 c;"''Tll ı c_./ • ./, Q -·- --· u c_,., - --· •. .I .. .J / ..L\.. o ./ - ../ ı. '-"'-u --
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çccinin bir kopyası Ver~i i·tir0z 5.r:;yonunca k:-ı.rçı to.rai'~ı. c;on-

derilir ("'!.U "lC. . 3DU) .. 

bo :ttirn.zl.:.ruı I:n.cc1cm:wc:i 

::ltir:ız cl_ilt-:;}::çclerin~;_.rı_ l<:o!:ı_isyo_::ıl:.'-:c~ı. vurilmesi vo yazılı 

savurunaların :ılınnw.sınd:ı:n ::_:.;onra incv:leT,J:') dcvro si ba.rjJ.a:c. It i--

raz inccümnolcri, i tir:,,_;;; 1Jclgulo::,:·i, tm::h dosy<:Jsı vo e;öı_;tc:J:ilon 

süresi içinde; yapılıp ycı<ı:nlıüc:ı.dı:·:,ır:ı;J., :;ıc;kli iç1omleT·üı u::-rulüne 

uygun olup oL,mclıif,ıne:~ vo itir. __ ,~ı bc;r._;ktircn bir olayın -ı;mlmıup 

bulunruadıi[,ına bnJalnıaklc\. ıxıçlan.ıı:·. J?~(-~cr, şekil eksikliklc~ci 

varsa, bu elcsi\:::liklnr i·c:i.rc,z r·_.· _·r __ _ .,_C'.· ,-· -, ' '7 · ' J -'---l t ı· .,., .; l ı· r ( "~:;'· i ~- ·r-e -1- ·;·:ı d '- "':. '-·'- u'--' _ .1 .ı.. -L e .._, • __ ,_o. ..ı. c.. _ • 

383). 

d"n bı"-.-,ı··:ıı"ı·ı ı" c•+:·ıi'-i ·iizc-,·.-,ı·-,.,,., '--U .L l __ ,_ ovU~:-- c., ,,_,J_ -'--'--~, 

m ok, bilir ki:,; i seç~,ı_ck, gn:r:ckli c):Srcl\_1(:-l:i. kiuıscleri çc:~(.ı::::J_p din-

lemok veya yazı ilc bu J'::iuı.sulcrdecı bilc;i. istomok :;ibi işlmn-

lere bac:;: vurr_:ı.:c-a.k j_nccler!wlcri:ni de:cinlc:ytircbilirlu:c (V .ü.K. 

dinlenebilir (V"ü.K. hı(~.3C:J) .. 

Komü:ıyonln.r, ilk itir;~:c; diL.;!:s;cl2rinde veyn itira~ si.iresi 

içinde veril:c'J.i,ş ele dilc;kç(:.üorclc: ilc·ci siirülı::ıc.-cwiş o1.:w:_ı iddiaları 

ke:ndilittinde:n c::_j_kk.ıtu almazıcu~ o AııcaL' ZdJllcmaşEıı vo veresi ha-~ 

taları taraf'larc<J. il'Jr:i_ sürü1.H;~r~:L_;ı olon, d:llii, buı-ıla:c itiraz Ko-

misyonlarınca I:' O ı sen na zara alını:e ('i .. U .JC JVlad o 386). 
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itii,,, 

vazveçGbilir .. Vnzg,_;cpıc' c]j_]_,_;h";() v:.)'/(1 c·u.:cı:ı.çnc.1. sırasırı.cüı.. yapılan 

çen taraf, o olc:ı.ydct itircı..z ve ·[~,)T:LJ5 .. ;:·; Jı.akJanı dn kayl)ctr:J.Ü} olur 

( ··v ·u·r rr tr. ~ 
• o .ı::~ .. o 13.CL "' 

Gizli oln .. r·a.k ;y-n.pıl:: .. n kc..:cn.rL:ı..r.cı. ait görüşnolm::iiJ. so:nucu, 

taraflara tcbli:s cx1ilir., Bu }::c~:c::ı.rlcı::.:·, Lıti.kc-::llefleri2.ı i·cirz.,zla-

rak ver .i t/·Jıo.J:kuk c ""'-,yılı·;·· 1···· -:--i,..,_, ~ı·ı lc:ıbul'u·' lı-~lJ. ··ıdo ı· S" ÜCA .... o V -ı--l Ll L...J .L .l ... C.A. .. ;,.:;;.. __ .,. V ' 

ipt~,ı cı::: i1i:c ve kara:.co.. [,Öre ya vergi 

voni0on tarhiyat yapılır. 

2. Ci_' ( :::-ııyi z o 

LararJ.arıno.. karşı Ve~csiler 

Temyiz Koı.üsyonuna bar~ vunn,-:-:.. yoluc'ıu.:r. (V. U .Ko Mad o 391) .. AD.c;::üc, 

i. Kazançları götüri:.I oJ.n.j~C~lc tcsb~!..-~; edilen mi.:iJcelJ.Gflerin 

sınıf d erecolcriue yi.lptıL::J .. arı iti~e::t.21ar; 

iio Bin<:t ve:r·:_,;:i.sinde 500 li.J~'t:t;yu .. 'c~ıdo..r olan gayrisa:i.'i irat-

(2) I(cıiru.ıılı rıcc1crıj_Jr]_c 
., ' ... , ... ı 

ı) U_ n u.ı:;:n un uyc;u a.ına yeri 

kalmo..Dıı ~.: t ı:c , 



yo..pılrm it ir_:_zl-:~.r (v(;ril(;:n i' rwnveu l::nJ sınırın ·.lı:pı. '.'llf} 

olması şartiylc); 

iii- h._;J~ turıli v~~- ı' 
V ' Ç,~ u ~ 

mezler (3). 

BununL-_ borabc:or bu sınırln.:rlc:ü·lr, IüÜkellofiy~-:otin konusunJ., 

lıklarını kn.pso.:ı :z. 

0 .. t " Y'" '" ,..l ., ··ı \..- '--'~J ,•. v. '· ~J ..• 5 

ıJç:i Kanun' un 15, 20 ve 

58 nci maddeluri hüJcL'tJ;ılurinc f_'oru iLcleri k:ırnrl<.ı.r:~ ka:ı:'şı 

lekçesinin kendisine tobli~indcn bc0lnyarak onb~ç içinde 

temyiz iste~;inde bulunabilir (V.U.K. 1Jlo.dv 393). 

sıncG. diL;kçc örnekleri ·ı 

(~',) 

nuna veyc.l ·c:crryiz ueliLm kJ.r<J.rı vorr;eı_ 'iJc:~_gi ltir::::.z 

.:~:·i:ı tcı.rnfo. c;örı.öuJ::ili:ı:.'cKarşı 
tn.raf 

( 3) Ancak~ İtir~::.z KoJ.:.ıisyonl:~rının bu 

Danıçtny 1 a i?~idilcbili:c. Dkzo jJ:m. 'L D.sinin 25.LI-.l966 

tcırib vo E. Gl/L~5l+O, K. GC/1:;61 ~:; c:yılı 1;:::-ı,rarı. 
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onbeş (jÜn içinele yazılı ccvnbJ_nı i1<::i kOJ?Ya olurak veJ.:-ir. Bunuı-ı 

bir kopyası ise Jco.rarı to·1;1.yiz odc;-.ı tm::-afa tebli8; oluııı...-ı..:c .. J~öyle-

ce tebliğ yapılıp yazılı, .:.oo.vunJn.3.L.tr o.lınJıkto:n veyn DiJ.vuı:ı.:r:ı_a i--

Çı. n -b,,lı· rl -_i_ "'U .• ·r c' r:ee' ,-.-!- -L· l--'- ·-']1 s·o··nrç' ·c' '-"·ı·nvı· '-' ı· IlCc·leme" c ı· 'rJa· c;]_.,,., ( \f v ,.::; _A '" 1 ) ':f u . __ _,_ v e ___ ...... -~~ , t ···ı:J .... 1 '-' ı...? "":,: _ u-·- , • 

b. ToDyiz lncclomelori 

Temyiz :inceloDıcüeı·i, esas olc:ı..:cr:-ı.k belgeler üzerinde yapı-

lır. Et;cr, taraflar dinlenilm.c istuı:nişle:csc, Vergilor T~,nnyiz 

Komisyonu dinlema gününl.1 l)elli ve tarc:dlara teblif~ ederek on-

lardan sözlü açıklamalarc1a bu1u:ı.-ınmla:cını ister (V .IJ .. K. I'1ac1 .. 

396, 397). 

!tirazdo. ileri sürüLl1eyen iddia ve savunmalct::::, temyiz 

sırasında da dikJ(ato alın.maz. Yn.lnız, burcı.da da zanıanaşımı ile 

maddi hatalar ve kanurımı açık hükiioılerine aykırı olan hususlar 

Temyiz Komisyonunca re' son. incele:ııebili:c (V. U.K. IlJ.cl... 399). 

Temyiz isteği, kucı.c1ili(\iiJ_,:\on l-e iraz Koraisyonu };::::ı.ro.:cla-

rının yürütülmc.si:cıi d-ı.:ı.rc1uTmaz. Dc-::.s;}:::a h ir deyişlu, Itiraz Komis-

yonunun karar vermesiyle vergi :.:;:_:ı.halcln.ı};: etmiş olur. Ancal;:, 

temyiz dilekçesnıdt: veyr:; tc;:,.ı_yiz dilc};:çcsi verildikten sonra 

yazı ile iste~k şartiylc Vergiler 'I'ür<ı_yiz Komisyonu teminat kar-

şılığında yürütmenin_ clurdurulmasınrı. k::ı.rar verebilir (V .. U .. K. 

Nad. 400)o 
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p~ıkları inceleBuler sonunda 

Verr;i Itir:J.z, .Korüisyorm karc.:.cla:rı:cn kr:.:;:runcı. ve usule uyr~un görür-

se taselik ed<.:;ro Ve:r·;:;i Usul Kanunu 1 :>ıun 398'nci maddcsindc;lci 

bozma nedenlerinin var olması halinde ise bu kararlırı bozaro 

Adı geçen maddedeki boz:ı;ı;'ö'. JJ.u(lenlcri; görcw ve yetki dışında işe 

hükü:nlerinu aykırı karar ver il-

miç olması, toreJlnrı:n göuttôrdi~;;i c'Llillerin kanuni bi:,_~ sebep 

göstermeksizin rcdd.edilmi:ş ve;ya ~l.ir; irıcz.:lennwmiş ol:ıncı.sı ve 

k<::munla yasaklannn kiı::rı.se1cn.'Üı 1ccc:c·c:tra i:ytirak etmesidir .. Ko-

misyon, kanuno. ve u,sule uygm.L c·:örmndiı')- duru.mlr.ı.rda, re' scJ:ı de 

karar verebiliro 

Vergiler 'romyi::~ Konürc:;;yoirL.l' JTu~-~ tcı..sdik kar~:ı.rları il o ru 1 -

sen verdi:'\i kr:ı.rarl<ır kesindir. ltir:ı.z J{omisyonlo..rı, bozmo.. ka-

rarları üzerinde d2Jvayo.. v(~rr,i Usul K,~ı.lru:nu' nun 403 'ncü :,~ı~:ı.c1de-

sindeki esaslar iç Lıde tukrar bakrı.r. EC;e~,_, kurarlarında isro...r 

ederlerse, israr kararları CComyiz Komisyonları Genel Kurulurıda 

incelenerek kn:r:·ara brı. ,lanır o Bu Jcu.ruh .. E .. ver0ceği karo.rlar kc; sin 

olup, Verp;iler 'l'enıyiz Korrli:Jyonu' nurı ile;:i.li dairesi ve; Vcr~:,;iler 

İtiraz Komisyonları bu karo..rlaro.. u;yTılaya zorunludurlar (V .. U.K .. 

J:Tad o 1+01) (i+) o 

( 4-) Bundan önce de; Jns:.ıca de[:;iTı.ilc=ı.:;_;_,i ::~ibi, Vergi Usul Kaı.ı.urıu 
Det;işiklik 'J:ı.:ı.sr-:c:c-un' ,nx:ı. lc:3 ·:ncü rııaddc~si ıçı:ıc: yar1G,ştiri

len ele 15-·52 'nci ı:n:" .. dc\(:le:d ~-, r)ıJ ~cnnunun verr:,i UJlJ .. f.:rtW.zlık-

<:::~ c;·L-1zenlonrıwktt:ıdir. Geti-

ril:uwsi clü~]Ürüüu·:ı ciet<,içikl:j_Jc1ci: Jconusuııda adı cı:cçe.ı:r. mad
delere h~ün_nız o 



-101-

olmakla ber·,J)·.or, Vergi İtircı.z KoJ,:ü:ıymıla.rının vermüj oJ.dukları 

kesin kararlar için do D,::ı.nıf}t::ı_y' a baf; vurulabilir o Bu husus 

yukarıda det~;inilon JJanıi;rtn:y kar<..:Lrları ile do kosinliJ;: 1c:;,zcmmış-

verilen kesjn kararl~r D~nı0t 'da cJ.:·_,vcı. l::o:n.usu ol u.r .. 

bafj vurulroJJZ ( 5) .. i)OZTüa 

kararlarınn. k)r,şı c1a do~~rucLJl C:~o~:;ru;y '- D-:::ı:nştay' da d~1va nçmnk 

mümkün değildir o Çün.J(Ü 11c.;r!l:Jr:i .. z Ko; ;:~yo:J.urrurı bozma kuJ::<1J::L:ı.rınclaı'l 

sonrn, it iraz Kor:ıi syonG:cJcn yc:nil·: c::o. J.:-.c.u::~J.I: verilir ve; bu k; u: ara 

karşı tekrar Tmnyiz Kornisyonw:ıa baq vurulabilir ( 6). 

Di~~er taraft::uı Vm::~~;i Usul Km:n.:mu ı nun 406 ncı m.~-;__dd.csüH-:; 

göre, tuterJ_ otuzbin (il özel iclo.ru vcı~gilerinde üç bin) lirçı_yı 

aşmayan matrE:ı.lılaJ:: flz,~rinchm tarh ol u:.c.:n vurgi, rcsiııı ve hru·çlar 

hakkındn. Ver;:;ilcr 11 urııyiz Kmnisyonurıun V8rdi{"i;i knrarLu' kusin 

olup, buı-ılai'-"' karrjı Dc':'Jll.'Jt ' a dava tı.çJ_lmo.n z e Aneale bu ıiı::ı.cldenin 

hükmü; mükollefiy~_)tin Jcoı:nıdr:r:a, rşokli::ı,~, r:ıuafiyct vo istüma 

hükümlerine ve verc:i c,:;zala:ı: ının. u.yr;uümmasırın iliz;kin vergi 

( c;) Blrz. Gü .. z·u··.B"U'' .. , ·ı·v- " c .. , l 70 · r, t'\ i' 11 .. ' 
./ ~~ j J...lJ..LO.-' ~o(~~) ot~ o ' s~ -- 5 \J- .\J" ... :i.l\J' flogoFlo 

(6) Bkzo ÇAGAü, c1of?;.Oo, So 199 .. 
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Danı,ştcı.y' d.cı izlGnecc:k cb.v;ı. unulü ku:rıd.i kanurnı11cl.<.\. gö;,;te-

rilmiştir. Ko:cü,syonlardo. :Lle:;ri sü~:,~jlmcycn iddialar Da.nıçtay' d.a 

larının ko.r~"Tli.:lrır~ı bozdıJ~~u t :ı.kdi:ccl.' .. ~ d:ı.va komi syonlo.rc::ı. yeni-

, k~ınunun 135 ve 68 inci 

maddelerinu dE~ymı.cn:c:ı.k J.TGl cscı.sJ_ h,JJckırt.cL:ı. da karar vc:eebilir(8). 

lerindo 

halde alınan Gidc;r Ver(:;iL;rinüı tnJ:ıakkuk açıanasında ÇJ_kmı uyuş-

mazlıklar konumJndo., 1615 se.yılı Gü·ı;ırük Kanunu hükünılc;ri u.,ygu-

lanıro Bu vere;ilerin tah.silL;ri :ı_]_(:) il:~ili uyu~]m::ızlıklo.rda ise, 

6183 sayılı kc:cımn ve bu ko.nuı:1uı:ı 1 r:) 
/ ' 20 ve 5[3 nci m2dd.elcrüüı; 

yapmış olduğu atıflar nedcmi~y-lc du Vc;r;J,i usul Kanunu 'nun vergi 

uyuşmazlıkları ile ilgili h~:[kiimll.;T·i uyr,:ularıır. 

ortaya çıkan uyı)Çiııw.zlıklm::c.' uyculc::uı:1.ı JxiU=:i.imlere, konunuza ye-

terliği ore.nında kısaca doğinl>ce[').z Q Bu vergilerin tahsille-

riyle il[;ili olarak dof'\o.:cı uyu.şı'ıa~?,lılcL=tr<1 uyf';ulanan ıJ.sul hüküm-

lerini iso 5 bu böl ümun son,u1ô t~l c:Lir_:,e:c vçrgilerle birlikte ortak 

olarak ele_ a~.i:ı_c~~~-··· -·· __ -~~----··-·-" 

(7) 521 sayılı Danı:)tay ~=~unınu ;yü.ı:·ürlüL;e:: girmedon önce:, Vergiler 

Temyiz Komisyon1mun, Da:nıştrı.;y' ırı. bozr,t:ı. karorlarıno. kart:ıı 

ısrar hakkı vardır o Anc:::ı.k 521 S<Jyılı D:J.nıştay Kc"..Im:r:n.::. bn 

olana~ı 171 nci maddesi ile kaldırmıştır. 

(8) Bu konudn da.hr:ı f,'J..zlcı bilr:<i iç:i.ı·ı blzz. DoK. t'lad. 63--95. 
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Jtir::ı..z Yolları 

t'. o Güwrük h.J.kc,.;ı i.:u::cullınco. Ç ;:) züme Bağ,ln:o.:.uı Uyuş-

ı-nazlıklarda 

Eşyanı·ı·ı ver,c~.i tahakkukııüa cc:n;::ı tutulan teknik nitolik-

lerinin belirtilme:;si vey::~. scı.pt.?..ruTıasırı.ın yerinde olrııa:ınası, ta-

rifenin uygulcmmn.sıncı.n. h:·,_tı'c ~'.clili:ıosi, c1ci~er üzerinden .':\.lınan. 

gulc::mmo.sında h:ıta yapılm_nsı r,r,ibi twc:.e:rılerden ( G:.K ol'Iad .. 78/1, 

2, 3, 6) dotV:cı Güıo.rük Vcrr;ileri;y-le ilc~ili uyuşnıazlıklrı.:c, esas 

olarak Gümrük hakeı-,1 Kurulunca çözümleni:co 

Belirtilen bu ncde;nlerl(:: hurha.ncü -bir uyuçmazlı;:',ı bu-

lunaıı. mükelle.f 5 tebli tın kcw:Lü-;üıc yapıldıf!,ı tarihten baş-

ı k b 
.. . . l . ' . ayara r on ei] ::;ı . .:ru ıçı:no.c rcırr:ı.zını ;yt:-ıpar .. Eğer, ra·[jkelluf bu 

süre iç ind c~ it ii\J.zını yr:ı.pı.ı::;_z vuycı. it i:c,' zı olmadıf::;ını ·beyan 

ederse b:ı.sko. bir yere baq vuraEw.o:::ı (•.x.K.l\.Iad. 79). Buınm gibi, 

vergilerin tahakkuktma bc:;yanın cE~a:.' tutuldugu veya ver~r,inin 

nn.wycme som.:tc"LXL'J.;J. cöre tahc:Jckulc ettiı'ildi;':i durwnlardo. da mü--

kellef 5 eşynnın teknik nitelikleri, dcG,eri ve agırlı;_:ı yönünden 

78). 

Itiraz, te..hakkuku ya:ı):n::ı. icL::ı.rc kD.nnlı ile GünırLik l"Iüdür-

lüğüne yapılı:c. Gunırük l'l:jdii::clüJ,·cı, y·ı.pılan itirazı l:)Ü' a:/ içiJı.de 

ı. nceleyer""k··- ı,.,_,-r..,r:·· b .::ı: ·l'cır·ı'·" "'J rre'"'"'r.'l.7 "'L-e Vc--.rı· lo cek ka:r'--Lr t·ıh''Y-- V ..Li..'-~1. L•\. <._i.. ı._.~;_;; ( . ....,. ..... L ... ..-t.. ı.":) _ C) .L '--" ı.._ - o . _, V C - l. ' 1...- .. . (...(. ~-

kuku_n doğru oulunıTır:ı.sı, mükellefüı_ :U:;irc.zınd.::ı .. haklı olıno.sı veya 

her ikisinden ayrı bir ı.ıygul~ı?ın.yı g;e:cc.;ktirDH')Si şeklin.dc üç çe-

şit olabilir. }\1-llkellefir.ı. h.::ı.klı olr:ıas:ı_ durumunda~ talı.cıJckuk buna 



göre düzcltiirilir. K:-~rcr ~ e:;l;:se:; :e.ıükc;l-

··.:.e '. c': Öre ytmiC.en ·c.•:ıhcı.kkuk 

ay ve Gümrüklur Gur:ıel I'IÜdr:lrlLi.:-,.':Ü :i.s:.::: üç ny içinde incelcyip bir 

karara bağ,laması gerekir. Bu k.arcı..rlc.rd .. ı., yubırıdn. belirtildiği 

şekilde üç türc1;_; ol:-ı..bilir. ~(,er kn.r·:ı..rd::ı., rrrL1kellefin itir:·.czı ye-

rinde bulunursa vcyrı ayrı bic U:JTUL:ı.ıı:'~yı gerektiren .nitelikte 

kuk buna c, öre yeniden. y·ı.pılır ~ 

Kuruluna intikr:l cttiriL.ı,~r-::iirıi istcycuilir. 

Bu kuruJd~1 ilk iclC:_::l.eı\;;, t .:cCJ.fl.·u:ın seçr;ıiş bulı..:ı:o.du0~u 

cksper h::ıkemlcrcu yapılı:;~. J3-u:nl.;.:cı:D o:> 'birliLi ilc vc:rcli[:',i ve 

t ı lıJ.aı:ıcı sı , 

(9) Bu konudrt; de!~or uyüic].ı;.·:.zlıklnrıncL:ı., boyr.m olunoı:ı. rı.o:c;·.ı.,J.l do-

ğeri ellibin ve t:J.rifu nnl::. zl:t.J.cl,:t:cında boyarı.:.c :-::öre G-ü-cın:ük 

Vergileri tut::ı.rı onbin liray.•. }::.::Ld<:U:' oln.n uyuqr;ıcı .. zlıL:ln .. rın 

çözümldıınu,si için C-L0ıırük B:u]!,ıÜcLüı<Lüt:lerinc yetki t:ıll.ınııu;:ş

tır. Bu tutard~tn f :::Lzl:".. ol::'.ü U;)TlJ.i;::cnzlıklc::tr ile do[~rudan 

do(sruy''- ı:Eer.'kc ze b::ı..,slı ba:c~.Eı\.SJ.z ırıücJ. lüklerde çıJ;:an uyuş

mnzlıkl:::u~·ın C-[i;ıı"Üklcr GtJncl l'Llld lÜ~~ünc intikal ottiril-

mesi gerekir o Bkz. CJ~~U.IıJ)l, ~Lr_,:o ;o, s. 113. 
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larda 

ve 7 nci fık:calo.rında be~ ı i:ı.:tilun; Ji'i11o :.;ler.<:irası andlrujr,:Hıların 

küınlerinin yo:cinı: 

yanın orij inini~:t ya.nlıc,ı S'J.pccLLELJ rn ::ccr.Lurüerind en bij.:j_ylc, onbeş 

icLı.:ı:-

Ancak, oç:y'J.run orı,J uı be: Jr: c<Lu:r::iıı.dcki gibi kabvl ol Uı.J.-

d uğu d uruınıarda r:ıtik~:lloflcr, oşy:-:un.r.ı orijininin yarüıç se,ptoıı-

tahakkukuncı boy.:-w.ın s~-..s tutuldv,";u, oı...-j~i::ı.in gene bcl,,:;olerde 

odilmudon c;ürnruJc işleml:_:rinin y:.:ı.pıl:cıı,~' olctut';u durumln.:ccb. da 

rnükt:lleflur ~ Oi]yJ.n.ın o:cij :iJıirü: ı_ yo_jJ.lJ_i} :'JC.c~:;;tanmusı nodc:niyL; 

( 10) Gümrük :Ur::.koın Kurulurrun ;y(;tki ve: >:cı:L"'crlarJ_nın kapsar<n, t.::ı.h-

ver~ilarin cori vorilmosi, 

· ., i- ,., ..... ,. 0 r blr G'· T··· -1-,.-,-_, .:) 0 2 89 
l1 1J.l -.'.ÜLıU.ıSLu:lQcl ~Zo •)-\.o l(.·.C 1 oC)- • 
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itiraza gidemezler (G.K. Mad. 78). 

Gu .. JTI"".:ık. J·vı;·id·;·~rl1'i:',ii v::ı···)ı] .. ,., ..Llcw.:O.. .. L. U --~~\...ll,.., t.l". 1: --U. .. J... ii_;ir.:.zLlrı irı.cclcy8:cek bi:c ay 

içinde kcı.ra:c v,;rr;H:':.S:L r;erc:;kir. hu o:c. 

rarlara karşı, onbeş 

fiyata kadtLL' ol Ul Jc-utarlT:C içiJ:_ rJii J~iC:iiÜ:lÜklorin bct;\lJ_ bulun.~-

ğerele olanlar içinde GÜI~rüJ:.,:lur Ci-cnu1 Ili.tc1ürlüttünu iti:ı:·:..ı.z ohm&·-

bilir (ll). ltirazL~:--·, B::ti]Fri.:idürlüi:clerC:L: iki ay ı Günı_rüı::lor Go-

r1ad. 81+). 

c. Güınr·iJ.k Vure;ilr_;rinu Ce zalardn:n Do[3;w.:ı 

UyıJ,]m.::.;,zlıklarda 

Yzızılı bcye..:n il,-:: bu:c.mn kcrı_trolu sonw:ıd·-,_ ort, c;ıko.n 

farklar, verginin ce zalı olcıral': toJıc,}::J;:uk o tt irilııo sini gerek-

t Lrir. Cezo.lı oJ,:,_rn.k y/:ı.pılaıı -;~ üın.:d(uJclara dn. nüko11efin itiraz 

raz orgo.nı, bcc:bin lirnyn ::::- oLtn cuzaları içi.1ı. GÜiü-

Günıriilzl er Dnşı-ıijdür ]_-:'_1[ 

1ü0;ü uç ay ic;inclo gerekli in.Cl)letnc::yi ;yr1.pıp, ceza kar :.r1arını 

(ll) Bu konudc;. 9 nolu di:pnota b2.kınız .. 

(12) Bkz. CüllLL_j~, a .. f;.cjo, s .. 113 .. 



aynen veyo.. do 

uki Asliye Cozı 1'-'L:üıJ:.:e--

mosine i tirn,zdt1. buluıır,bilir ~ Bı.rcnclo.. it iraz sür<e;si, karctrın 

kendisine duyuruhıasından bc:~.~?~L_:.yar,~J:~: mı b eç gürıdür ( 13). 

2 .. Günırül: Verc';iloriııdu 'l'emyiz Yolu 

to..y' o.. baş vurm.:ck surotj_ylc; bunu teL:~;-iz udebilirler .. 1\tı. tc:ı.Jcdirde, 

e;şyanın, yediemin ola-

ro..k sahibine teslimi Jııii:ıkür, olcl.uCu e;i!Ji, nıükcJ..lef .:ı.lc;yhinu so-

n uç lanını ş kc:'.ro..rlard :-ı. do., J)DJU.'.:t 'ın c; onu e s as haldancL:ı.ki ka-

rarına kadar, icl::u:';min 8 ı Üzç:cindc herhnngi bir i,şl(:n!Klt; bı.1--

1 urı.r;ıaınası t.~ S0.[3l 

anlaşmalar, r;ıuatlık hükü·r :leri ve C:\'];y-rııı.uı or:Jj ini dol:=tyisi;ylo 

III- KESiN OLAW-lK VEILLLEl'l vEYJ'ı. :ıs__,jG_Ll~lıE~?ILü, OLAl\J KARJıJiliAJ:tDM;r 
DOGAN GYü0I1AZiıiKL1ULDA VEILG~L XAHGI USU1~u 

Kesin olarak veriluu voy~ ··s:L·:üu:.yüş olan kar;::D::lcı.rdan 

doğan uyuşmt1'<Lıl<L;_rdc::. v'c:rr·i yu.rt:ı usub.1 l)tu;ılıisı al tındc.'., ince-

uyu:]ıJır:'.~~;lıkların 

çözümü ](OTılı_sı;:nd::;_ cl:ıJın faz ır~~ bilr-!;i iç in bkz o Cil'üi.JLl, ~lo 6 o G., 
S,. ll?-12Üo 
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ların tavzihi ( Et.çıkl<:lruü:.ırn) ( 1) qltL u u<_; -~:;cl(Ti o.çıklan:-:ı.c.J_ktır. 

Bu üç müessu,sc; de;, lluknl<:: Ur:ru~.ü .;;t:ı,\le:r·i Knrıunu' nu r~~öz önünde 

tutularak, heıa V urt; i Usul K.o:r,_unu ı' _l vee lwn du Danıs;t,::.ı.y I(,_·,nu-

nu ı rı d ·:o "yrı "'\iT'l r' '- ·zcnJl· -,--,.--ı-i'' 10U_l-, __ -:·_ı_,_-~,_,_,--J_ı_.-_~_-'ı-;-"l_c_l __ ır. ---Cl Cc- Clu-- ~LU. ~-'- _,_[__,_,_,,;:> _lA •• ~-- _ Ancak, l::runl:.t.rın dü-

zc-nleniç biç imler i, ka~yııa~,ın '--WllJ_ k;tnıJ_ı-ı olması nec1cu_:~_yle bir bir-

ler:üıo çok b,;nzcEH;ktcd.iro Iştu bu ncd_c3,_ılo biz, DunCLan ,sorı.ra, 

konularla ilc, ili hüJr:ümlo:::ini kıB-::.~c'---l öze! :__:ıoyecek, Dun;_ıt ı du 

izlerunesi e::;e:ı: _fcı__:r:klı hükLi-,ı1e:cu i ,s,. d ip ı.ıotlard _,_ öz olaro..k 

c1eğinoce(l,iz o 

A. İnc•.;le j, ler 

İnce; l er .. Jc lc:;j_'"iiı j_cıC~c sj_, bo.~ı y :.r[~ılcıma ha\.;n __ la:cı veya 

GkBikliklori bul UJYlD kd S h•üo1• ortLtdtın kalcln::ı1LL'._nuıı 

kararın olması, cLtha sorıJ.'-':"ı_ isG ort,v:Lc'.. lx'.zı :rwd8üleriJ::ı. bul-w:ı-

ması gerekira 

maması r:~c0rukir" Ç sin ol verilmeyen kararlara 
k,~ırçı d .. {l bu yola Gidilebilir. '(;--'·ı Tl ır/ b-i; ·'c·u: :------ı ııou l -[rq .,,.,-n]_ l·---. \.---·- o' Vl _l_ D ~-~- _ :,..\....,J..~.v....ı...ı_ r... . ._ 

rındn ve zcnlcn:ıc es:: __ ı,_s alındıU~ı 

için, biz cL·: aynJ._ yolu izlc::Loy:i. uygwı bulduko 



ı 
. - ., -ı ey or:nnc:. t_;n o o .utyı 

elde edilerıoyen vo kc:ı..re,r>' cti:~iLı_ oln ı_ bir bulgonin k.o..T·ar ve-

moclilmiş vey::-ı fJ;_:Jıte old.u~~u :·ı.:.:ücu;,ıe 
A 

VC:·;:/·:-~~- J_')C:~STJ.l ÖjJ·L:.::~ıc1 e ik-· 

rar o ı unı-rıuE} vey '- srılıt cü lu'-rc:rdan öıJCC) veril-

mış olup d:ı., inc:J_eı:_cnıiıı 

manı.n.da bund<Jj' ha b er i 1;ıı_ü ı:m1 i 

·ıJ.dırılr~ıası vo~yn bozul~ 

ııı_, .. karara etkisi olEu--ı bir 

vc:kili olr.wyan Jd_,ıeJoJc;rin_ 

kinıselerin b::ckrnri ol:;,Lası, 
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viii. 

lura yol açuı~ ve bu 

dır~ 

başlayarak bi:c ilY iç,ind:;, UJ!l.:t::)Il).zlıi:;o. ba.ko.rı verc,i k:ou.isyonLJ·-

ı ' t · c·ir ·ır -r.·· i·>., .. > L Qrı L1Q9') ('') i . i rınc,_an ıs QJJ.ır VoUo.c~o ·!·n','·• t ()'·c 1.~ o J:\.JlCa.~, t;c;,:ıyiz edi·· 

iso; ... T tiraz Konüo;yonu J:G:.:u7ictr1:.ı..:cı 'lL tc:bli(j;inden bc .. Jt~.y<::U.'.-.\!.~ üç 

Yı l (::-e;)~ f"'",ct·J' lk·'··c,·n -'- ./ C:" V .;.ı _ ~. t.ı \..,.~ _, __ sorı:c.: 

J:Iado 408) o 

3.. Incelc;nol u:ı: s:i. .ÜJtc iJ.ın Do;{:urdu .. ~u Sonuçlar 

Yapılc)..:J. i u tok 0'• • 

UZ8:17]JI.\:: e;erel~:eı1 

ön incelcın.cyi 

bul ı.nımazsa rudc:Loc.~ ilir o K:ı.ırLmn uy;·:ı..:!J.ı. :·:,örülürsc~ ~ vc;rr• i uyuçm.o.z-

lığın~:ı. yc.nid un. bakıla~:ak cl.urwı•. g():::.:·c 

edilir veycı.hıJt :ı:ı sn·~ erı virilerc;k • ı • 

yo/.LJ_ D :.i_:r~ 

)T,qj·~ :=> ·.r ·v,-c:·ı'> il j_ '.::'O "<.L.T ,·.:,ı-,-, l '7 !.,'.0') .n (',ı ))! ::ı ::rı ()'!'.1 
~~--\ ~· ~---~~-:....:......_ .... _,.. ___ _::~ :--~--~-.,~~ ..... --. . ..!. *- ~--:~M<---- ...... ~ . . -. G, 7 ve 8 nci bc;ntle-

Usul u 1:1ulı<'.kOEJ.c i.e:ci cunu.::<ı.UjJ_ L!A? nci r;ıaclciesüürı. bc1:irci1erı. 

s-Lirelor iqi:o.cle Dc::.:nı~;:t 'cl<' .. ~ istc:n.i:c. Bu sürcle:::: vo DaJ.ıışta;y 

karar lc..rı1ıdrı. ü:tceJ.ur._eni:J :i2cJ 1:;r·J i ı.; ~::;lv konu.surıd '. I3kz.. H. H.H .. 

K. l''I·:ı.d. L!.!-i-7; J) D\.. l'J.::~d o 99. 
(3) Verci UsuJ. 
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rinde ya.zılı ncdenl,:c c: ol • -·1 

J ... tCtU istekleri kehul edildi(!;i 

rı .. , •ı-c·.,-,-,J· ., ı· r (V (J.. .,,. ·,v,- .. , c' ;: lO) 
,_ ... _!_ v _,_ı __ j_ e o.L~.o l.~·.\ '-o-~ o 

istek üzc;rüıo vo t 

karar verilebilir. 

D:i:~,er tn.r~:'.ftmı, inccle!lbLLıı. Lulusi üzurine ve~cilorı Jcarara 

karşı tekrc:.r iade ist;oneJo.,c;z o Ance.1c, bı..~ Js:·:ı.rnrlc:ı.r Cl\::Lı;)T:i.:::; Kmö.syo-

,.:;ı t . ·ı ·ı - . J . c··· r { 1 •• b·. .. ! ., 1) nunua emyız eo.ı cc: Dı .. J .. r V. u •·'-'-o -:·~c: o -i..L o 

:; . .ı:_,_t; ;;-ccı:rı önlonne.si r:ıD.ğL:u1ır .. 

c bulu.D.abihlc~k için or-

tado. bazı 
o Du nedenler; 

zların 

kararda lco.rr;ıılanı;tanır.;: olmo.sı, 

ii o Bir karo.rda l::irbirinu a~ll-arJ .. hükür<ıler bulumııa:::ı, 

iii .. Kr::cnrın. u. sul ve J:c·u,_u:J_:_:;_ :.ı.yları bulunması, 

iv. İleri sürülo2:ı ve kcı.:.::c.\.r.J. ,;tkili olan bir ·belgec1u E">c-ıl'ı-
telik olması, dır. 
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2 • ,--:j~r cır l. o..~r J_I.L 

onbeş gün içinde cı.clı ;r,eqcn bu konis;yo:n.n yapılrc ( !+) c·o v . • · ı' .. •T""·e -,-n~-
• ---ı..__) V-- ' V'--</'-

raflardan birj_ c~.üzcl tuc iste(;i::ıde bul1.n.•r;ıu;; iso, di:'.:,c:c ·c~.:u:a:C, 

gün i c inde düz c· ı tcı o ı' >c:·l'- re<' i_c.--,6 (" bı"IJ, 'lH',·ıl·,J· '! _1. T' V•"''-Fl G>J>ı~c•lcl -; .f=.-'r.:vııı'"l_ :1 . _, '~ ........ ' '•.J- .i.L •- ....... 'vi.. ---"--w ··--· _..,_ '-'J ....... u'-"..ı... _,J_:;.._,___ -'-" \...W.J. 

masını yapabilir .. I3olli bi:c Lo.:cn.r içi:cı. t:lrı.cak bir kcıro (lj)zcütıne 

't•~·, bJ ]"''[' ıs egınae U .. lJTLU .:WL.J..:;:• .. 

3 o Ko.rcu: lnrJ. 

Kararlo.rın ch:[zeltiJ. ıeı.:ü yollma 'tn~.i vurulmuq olmc.sı da 

yürütneyi durdurnaz. F<;ücect, istc;J: Uzorin~; yurijtL.ıonin c:_m:durul-

masına karar verilebilir (5)o 

(4) Vergi 

tekleri ise; t::ı.ynı süre içirı.c(c.:: i)t'.UH.Tc;;ty' n yapılıJ: o JJan.ışhı.;;r' a 

yapılacak c~ (j zrJltı:.:e irrc 

98 CJ9 
• ' -" Q 

(5) Yukarıda da belirtilr.LLi,i üzere~ Jca:c.:rlm·ın düz<; lt ilmesinde 

Vergi UsuJ. JID_:nu:rtı.J, 1:: Usulü rmlı' 

yapuı,ş bu1urı.r::Jct·~dı:r·. })u ko::J.u J.ç: 

442. 



~------------------------------------------------------------------------ ·---------------------------

Kararlt.:.<.:"ın tçıkl:xcuJ.cl.'3J_ ::.ı::te(;i, lc':l.rarlardcıki ·be1:Lcsizlüc 

veya çel i il er J.Lt:ı}::Jcınd., dn.h:'ı. :ıc;J_L bilgi i st emek ve~:-<ı_ verilen 

kararlara dayaE.:::ı.:calc ver:;i cl::::ircleT'incc ueso..planan vcrc~i tt.ıto..r--

larında yanlı~,ılıJz:: oh:.~sı du:cUI•!.1;:ı_:cı:n.do. istenir. Bu i:3tek, 1m--

rarların teblir~, tarihi u:.ı. b~ı_rş1~1yctr:<k OD."be,ş gün (6) içi:cı_d.e 

kararı veruTı Jcm ı.:i.c;yona y:1pılır o 

Komis;y-oJ.ı pJ.lan i G[~;i j_n_cc;loJ:" G-erekli C;ÖrÜr,SC bu ko-

sahibine bildirilir. 

Konü s:yonca lm.rar ı ;c;_r ın aç ıklo.:.:0ai.\.Uına, çel iş1cüıj_21 e; id er il-

kararın rü tınc,. yo.zılır ve bu ü,;L>.\ JiC;c::c.' tarafa da o.yrJ_ca d.u·· 

yurulur (VoU.K., • Li-05) o 

IV- ·VEHGiLE::hN 11'AH8 U.ı:L biPAbiHDi\. DUG/ü~ JYtJ.~;HAZLii:(I.ıiüi'.:DA 

VERGİ .YAüGI USuLlf 

lı. Öedene E:ı:rıirlerind.en Do(~o.n U:yuş:ı:.:ıazlıklardc~ 

bir h."'l8 1,5_,0].(;·,·.-.l lf('·T'~Ci l)Q.L'C''Ylll Sl'T'•.r .. •·i,·ır:1 C• o··cler:·ı,,-·y···nrıl,.·~rc' V""'ll ::~·iin 
;.\. .. - ~ -- ' .. } --~ - l...L... '. -~--- \..- "-) -~~.l.. ,)_ ../ j - "" --.V e, '-" V .• ' J V\. .... --- t.J LA...! ..... 

. -ı ........ ~ 

ı.L<:J.Il yerırıe 

Q D.E .. I·1u.cl., 101 .. 



içinde bu 1Jo:ı::çJa:ı::·ını öde!u~:-::l<.!:i.'i v J ,,_~a1 bildiriılıind;_; bultıırma-

ları için ( f.• !'. i ·c! K I·rl· <:ıc_'i r, ı:::, 'ı \ .ı.l.. lQı .• .ı... o · eo ' o J.J. • o t o / ./ ) Cl) o 

diE~ tarihten bar;ılayarr:Jc yuc1i g1D. ic;io.cL) aL~caklı t il dai-

\le::c: i Itiraz Kcmisyonla.rına 

yapılır. itir::"cz, kenc1ili~indcn yJ.r·i.il~J:ıoyi ,~:urdurmaz., E(;ur, iti-

razda bulunan Ji:::işi, 6133 sayıLı :L;:~J.üUlk öre t8DÜnat u,ö~::tererek 

yürütmenin durcluru:uı~.asını istc:::rıi:,, ine:, k::crar verilirıcoyc ko.dar 

yürütme dı_ırdm_·uLıbilir. 

Itir~z Koillj_syonu, (2) 

kısmen h,J_\·sv çokmı bo:cçluda:cı., :r>. 

C rı. i-·:'J'ı ',:.~ lO L'"_,:··,··_.,·_,ı,]_,'_: 1)_.;_,_ ·r>]_J_~ l_·_-.-.''ı:e-·: t·· c,-·L-1 oc:.; l _.ll'' (J' A ·ı·1 "u' '1'1'' l( ·ıvı . ., c·~ ı:;(q) c ?ı) 
C.C, V ,, ., -~ . o.• -'-· l >--'- -· V ,1 •. ·---·- \. :l_o C , O O 0-'--"• -""-' 0

,. / _> / • 

Cl) Ödeme Cin:ci };:orı.UUUi a (J.a 

maddeye baJarıı z. 

c 2) 

Vergi U.sul J(::ı_n_ı_uıu 'mn. iti:co.7 ile ilc,ili hüküı:ıle:ı~'i uy;~ı_ıJ.ruıır .. 

C3) Borca y~pılmı0 olan itirnzın t~~1ylo ya dn kısmen reddedil

mesi hcLlinde boı~çıu, borcu rc:•J kn:;:'nrın.ın kendi.sütc duyurul-

mo.k zorundadır CA '1 ::ı ·, r ·ı:· v· 
J.-)_ c;ı .L-ı. o _L. o U e ı.1 o .. 1.\ .. o 

i<::üıüc ülCJ.l bildirirnineLe bulun-
fl.'LC: .. )C:). b.o.l bildiriminirı. :Fı-

pılması ve r<:Li:Ü bildir:i.miııclc hulı__u.ı.ulrı:mıasının sonuç:t~.ı.rı ko

nusund::ı. adı ;·;oçon };:cıııunını ::·/) ve 60 ncı maddelerine ·ıxıkı-

nıZo 
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s;yo:ı ·ı_:cı,·-.ın ocı_er:_,; emirlerine :i:cir.::.z u~ 

oldukları ic:;üı, bu ko.rn.r-

67) o Dc-:mışt 

Bo Jh·ci·v-,:rti Haciz Kıro.J_ları Ü2;c:::cinc DoVo..n UvlJşnazlıklarda 
~--·--~-2--~--~---·--~-~-~-- ----· --- ·------·-----·---------~--- -----·· .... ---- ~~~.Q •.. ~- ___ ..v._, __ ~~---~--~-~---- -~~ 

.bul edilııüş bi:c tcdbir 

yoluduro Kamu n..1aca1clc\.r:ı_ iç.]_rı_ j_:,:,iy~_i.;:i_ hoı.cit ilc ilc~ili lı:l.iküı:rı--

ler, 618) B<:;..yı~_:ı_ '\Unun_ 1) ilc 16 ILCl ,:ı~:lddclcri ar.,s:ı.rı.c1a dü-

l__,j,ı1c:cc_; : Ci:cc ih.ti;yo.ti hc.:.c:iz -uy-

gulo.nabilr;H: ~3i iq in, önce o:ct '--~· .' hi::.' 1c:.::uııu iÜ(lca[i;ının v:<.:c o1ıMı.:::n, 

sonra bu al;ı_ce :)ın to.lısilinj -~; . i\:u:ıru <:;, l;}Üru bile eeL: d1ı:::ı.ıı:üarın 

bulunması (L~), en.' .. :=;orn';:_ 

ması gerekir (5). 

Ödeme Oij,irlerine it:i.:ce.z,C:I,l_ olc1ui~u- ::::ibi burado. cJ_a, kendi--

lerine ihtiy.::-ı.ti h aciz l•.ycuJ.,J.rı.c-ınla:c, iJı.(;iyc:.ti h;Jcizi~· 1. y~:ı.rııldığı 

(4) Bu du:cu:rnl~:..r ic:;in 'bk7.ıo 

( 5) Borçlu, Gl i'!) s;·ı..>ı1ı 

te y:ızJ_lı :nw!·,J.z.:ul 

tiyati haciz, h2ci~ 

o o o ~1 ol'-•1'1 .... 1.CL o :~. o A 'r -u-·· ı--· -.,- -~ . .- " l' ) 

il o .{1_ ~ T • U • H o i( o o 113. 

1CJ ncı1 r,ı.;_::.dc.lelGrine 
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içinde yetkili Itiraz -o:.Ji.L·. · .. L:.t: .. ti lıı'ı.ciz n rı. inin 

yerinde olmaCıjını ile~i surer 

Thml L_ı_ı,ı:nu';n;uı itirnzl::ı il:.!J .. i J:rLiküm-

CA~ A rıı -u· .,J ı:rJ ··T-~ -: l r-) 
• o _L Q ı;. .• .ı. •1.~. • . --O~ C:. 411 -- :_) .-

CT\ ·;:r r/[ 'cJ 31\ J.J oJ.~ o ..:.1. L • o ) CG)o 

(;. ll.:tciz ü;lcmlerindcm Do~' arı Uyucımazlıklardc:t 
~ -· • -~--~-~~~-----~-~--·--~--------- ~-- •.• :ı. ............ ~---~·~"-~-~-~------~· 

Haciz, esind~ bderu1eui~ b~~ al~ca~ın 

öcL~rnne s ini sr. )_ a:J:.r:ı.ciylc, um:çlt.FllE'. 'ilal bildiri~cünö() r:~öster-

:~ ett:i.(,i, borçlu vey'ı_ üçüncü 

kişiler elindeki umDzul m2llnrı ilu . k ı~ . -:_:_y:cU.ilün '-u ..ıerıne, nlı::ı.cak 

ve hakl~1rına, k:-ı.nn.ı G.laccı:;;,ı::ıJ .. k:.n'.~Jı:Lc.:ı.:.~a..cak r::ıiktcı.rla sıüırlı ol-

rnalz- -"u'zere hulr-ıl-r,,., ül 1 '()""iUJ··.-·,~](0 l-." cil r, l!\ -,; ı::r T( l\1••ı(l crı'; cr}) 
.i...i..! •• t''::ı.., J --· ..:.>-.. l~.-Ö. \.,..j_J_ . -- ~'>... - L. - _J :J.(.\ ::..") - _L- -'-- .J.-.ı. •. ; ........ ·'·· o u o .[l • 1.'::.... o .ı.. L"-< J • \.J (~- / ' • 

C 6) Kac:m ::3.lG.ca:_;ırnn p~üvenli(;ini ;._;a(,l::::u;ıa yollarından bir dii~eri 

olan iht:Lv.ı.ti taha1c1cul~l:ır için de ilgililer, hc-ıJc::larıncla vo-

C7) 

rilen bu çeşit k~J.ro.rls.rcı. 1ccı..:c::;ı ihtiyo.ti h:,cizduki urmle 

A o it o S~ ~ u- o l-I • IC • ı r? ')O g ....... L_ e 

IC1rau alcı .. coJ~larının l:_.:-ıczi, {.., C)··r 
(J_L C.ı ~) 

maddeleri n .. r:ısı:cıcL·. c,:_z,;:rüe 

r; ~yı1J .. kmnmun C·) 
Ü<- ilc 9<) ncu 

hu.l 1Utı,l<).kt n.clır. Du J:::::onı.ı..cl;l da-· 

cüeJ~'e bakınız o 



~~--- ------------~ 

~l·:·:·ı -·co l ' -· l ı:•~ 'li -· ,---L-•··<- l ·.· .. ··. ı .Cız ___ L _L__,_,ı_____ .L_,·- '·· ··-·-"-·.!., foil dc.ı.i~ı-·osince 

düzenlenen ve !Yu. mu_,_ıu.ı:u_ı:, __ co. on:::ı.ylunar.L 

haciz varaJ;::..;__sır.·.~--c cJ:. .. ;y::u:ııJ.,;_:L·,ıL ı l ı··-.~ /' f\ ;\ !;l 'u··· ·ı:. "lt( "f.i·ırl r·Lı.) --- .L' \_.l-l. •.. l. o ~ı... o oJ.J. Q ........ • ~---u .... '" c.'--) ı • 

iş-

lemdir o Kc.Jnun, bu Ü?l 

ler;Üerinc t:cı.rE,)ı, nızarı,lrÜ- c:CÖU :..ı._:yrı bir i([::n.:l yargı yeri [5Ö r:ıtoril-

Km:ru.n u ' n 1..1ı1. 

c1 o ]_{ c ~ 'JJ. . ...., .. ' ~ ' ' ( T) K'- ·, :·· •:ı .-~ 
ı<._rlJ.lQ,, -'-·o o.lk.'-' • 6?) 

bu kurul <~eŞ tn 

(8) Satı~} ve te:•ıin ,t; is:lc•ıleriJ,(i_cn (lu . ı_:n uyuE;;nazlıklar do. ayuı 

prosedür iqinde c;özüıiı.lenü_·., 

nun 66, tiç~ncti kiçiler elinde h~czedilen mallara k~~0ı is-

tihkak idcli,üD.rı do., ay11J. ka::2.ı.ü1un ncı maddelerinde be-

lirt:i.lcm_ ı.u>ı.üler i<,.j.nc1e, ~~i:cinci d.erocede Asliye :r~a.lıJ<eı;ıe-

lerinde, üdnci dere code ise Y::.ı.:csçıto.y' da incelun<.:'::<'ek km:: ara 

ba[',lmıır., Di(;e:c yand:.:c.ı, .:nunJ:uJ vc0 (~;:'.;yrü:ıor.Lk:ullc;r:LJ·ı j_hc.üc')

lcrinin fur3hi ncdcn:\_~yle o:.et _,_ya çıi;:.c,;:-: UJUi}l,ıazlı};:l;ı_r için ise, 

adı c;cçen 1=-.xn.unu;ı 99 ::·ı.cu 

I'lc·, -_r_·. C ·.i .. 1 -_j_ • ı· ı~.; -rı 0 ·i u': ~"rE., C,_, de-- ı· C''.' y_· <; -r' ~'1 l-l- 'lV 1 -
~ </ ':> •• L., "'· '-' -L -..~ ..J V " ı _) 1...-" ' 1..-4.-- i. .J V (....,.-:,./ 

., b.~ . 
'--~jJ_,~.t J __ _ı_p;ı 

-- -.. -( -_;-·· ·\;~- .• :::1 Cr- r r? \C· U.u.h. h~n. oo, o , ~). 



·=- ]_ l L3 -.a 

Do;:;z::ı.l Afet1e:c l\f,_;Ccniylcı Vc:J: 5lc:rin CCurkininc:Len 
..... ...-.. .... ~~-'""·· --~~ ....... -~.-.--- ........ L--- .................. :.. ...... , ..•.... & ·---~-- ..... ,,<&" __ ..._, .... ..... ...de ..... _..._ __ ~ ....... _____ ...__·-~---~ ....... ...__.._ .. ~ .... __ .. 

. l . ı . 
:ı_ __ J_r}:cın 

·uxıu 'n mı 115 ve 6H33 sayılJ_ ı.unun 

105 nci maddelerinele cl·Ll.z-..:ınlcrıs;ı=L:ç hulLu.mı_oJ<~tad.ır o Bunle~.rc1tJ.rı <:ıclı 

L!.ıı 'nun kapsmnırı.2. [;iren 

kamu <:.ı.Lıcaklarıncı., 105 HCJ. c J_f.;·: G-üı.:,_:cük ve 1I'elz::u1 Jclct:ce-

bı. rı· S l. ne u' ··I''"'O" ı1-l ·..ı.· I'l ( l () \ ·ve·, V"-" l l·ı.-·1 ·-ı---·ıT J ''l V ' .. ··y·--ı ~ı .:ı lı c•·ı J l .-,-~ı·'"']. 1" ı.... J t-J CA. _ .. ;,.._.._( -- J ::,.. l..- 1~L -- ~.\.. .. . ( ...... _J... .t . .\.. _.: \__;, ı..:--. ll '...A.----Ui.. ... ----(;:·.:;.J_ .L.l. -L.l 

ı ' T• -!- ·.- lr. n.-· . -·o-'--~--- .-,1-i ·ı ·j -,~-· -"'Y' (] l ) C8ZG. arlnl ... c LoE.T.>-l .. _l.i.ll l,:ıGeyc.u ............ LC... ____ o 

Verilcm. bu bey::n1nrı.-crıolu:·:', ?J.JrckLL incelenenin ;J'i~.,:>ılmG.sı 

ı. Çı' n -r·· -:-kı' l-i ·ir_)·· - rn 'rurı_ı 1 l ' . "ll' .··· ' '(·):---C~ .,.,.,:.ı· 1 .; ·r -.l--d, l""" kı .L .. "' 1-ı ., .. -~'l ,) ç; v .•• ___ ,_:.!. '-' : ... ____ L __ ,:J.L l~'· '-!' Ll Ll/.l. --L..~--·- • c~·v c..ı:~--'----l.L ' 

Ya-,--ı-'-ı:;ı ı· nc·ı 1 ···.-- (-l ,.,--, c•oyqı·"ı'~ı ., o 1 -,,·ı·' u ı.- ·i··~ C:'O"l'UC'" v··ıJ~lT'] .,--,c· .. , be cl· IJ (j \:_,..._L(.::;i~l ·;_._, _ __,J .. ü ... ı. ~·-) .. _ı._.t.• .• -... _ı_ı_,:..ı .. 1. ıJ .. -.ı- ü 1.. C-l c: ___ --i..-i.J. :.,:)ct., -

yanrı:J.Inoler btı. kc z icl :::ı.x·c Jnı.:cu:ı_ır::ı.:eı t<..u:·~,-~:: ından. NiJ.l iye }Jnk.}.nlıiJ,ı:na 

(10) :.ı·_ e; .,_· ·n,_ 1-).1ı c "'· ·v u·; r: l'h c" l l c; • {\ 
'::; -L.ı.. ,. _"_,_,o o o l.. o 1....· .. .-.,. --·--../ ' ..ı.l.e 

A.T.U.h.K. Mud. l05a 
(ll) Verci U:::n.ıl 

bu sür , cio:~;nl 

lam.:ı.k ·[jzc:cn :_c:ı~eılr.nqtır o 



mamen terkin adil (..., ~") '\ 

\..LL.~,/ o 

nerck bir lzaret.T\::C baElanır .. 

-- -----------
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ı:\. i~pts.1 davası <lçatıi1irlcr 

f30l1 oJ_e .. r organ içincl.o çözümle-

KannL l)o:ccunucı. siıresin.c'Lc öclen.~;w~ü veya haczin uye.:ul.:::..mnası 

veyahut haczolw:ınw;} 1nalla:cı:.n pn.:ca;yrı. çc;v:;·:Lhı:_esi, vercı:;i borçlusu-

(13) yazı ilc~ borcurmıı c;rtclc:u:rnr-;,s ]_ :ı_ oy.:;bilir .. 1\-t_ı iEı-cok, 

ait vergilerc1<:; ilgili vn1iLLk1e:ı_',,:; ve be~:- iy(clc_n'e ;_:_it vo:rgi-

ıl,_:Jı.nıq ise, v:_;rc;i borcu, 

iki yılı geçnıerıek, f[,j;,~; alı:cund ... k ve bc1i:c1i to.ksi tle:.c1c ödenm.ek 

Ertcüen_c ister;i recJdollrıı:·'_:n vere:i borç1usu, reel Jcarc:ı.rının 

Cr-') 
o ,J / • l<::o sin ola:eak Danırş-

( 12) 6183 s:cı.yılı 1c3.nlı_n:_:_ c.öı:e ii::; c, 1\::ı.l::, :_:;L1n.r Kurul u to:ckÜLe yut-· 

kil i kı1ı:cı:uııştır o 

(13) Bkz., Iı.. .. A.,'I1 .U.,HoKo 1-.L:·.do 9..- ... l ,..; 
~-- {.o 

(14) Bkz., tı. .. A, 1
' .. U.HoJL 



YETERSIZLİCİ 

Bilirıdi(i;i uzore, 

-·12U-

B F'r' -j--,c t BOlıLJJ\1 ... ı.-? ..Ll~ -

!YJ.Ükollof ile idaresi arasında 

ort:::ı.ya ç.ık.'J.n uyuşmazlıklc:n>, t) r.:ır:.:3 ola:cak vergi uyuşrn_;~ı.zlıklacına 

baknn yarr.~ı orc;::ı:cılarıncrı. çözü:cilluno:ı:ol;: l~::ı.r:..ı..ra ba[ilanı: .. '. Anca.k 

bu Ço .. '"'i·ı·-·ı S'" 1rlı' ço'·- 1 'Z1J'J .t...J 1...- .!.'_~ ~ \:..-.i:.. ' " _tc,_ I..A. -··-- z a:c.ı.aı:ı. alrrt~lkt e,, D evlet e büyük bir mo.ıJ: 

do vergi ad?.:üetinin tnm ol~ırak saC,lcU.L;ıbilmesi olanai~J.rn ortadan 

1raldırı':ıak.j...iC!(~lr ·ı·:.,,tt·ı --~ıiik·,-1] nfl"ri·J .\... ~ .l C ..ı... lı C ... l o .L Cl.. (_ l.t .. V•---- t,.. - >..~ (::; • _.r_ • ) ma deli hata ve y<:u:ıılrua gibi 

hususlara ilü]Jdn olarak do~an 1)asit vergi uyuşmazlıkları içiı1 

dahi vergi yargı org<:.ı.nlcı:ı::ına ba;; vw::mcı.ları yukarıc1eJci_ s;'.kınccı-

ları b ir kat daha art ırııakt ac·: li' o 

İşte, vergi o..lc:tce .. ;~ını;J. bir r~n one.:; tahsilini ,~;aL:;lc:wıcıl;: 
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giderlGI'ini ~.ibi. nec:cn.lerle bLltÜ:n. Dünyo. 

le bazı huJcul::i l1.tÜessescleri },:cnıdi ve~cc.i sistemlerine so:!:ım.L'}lar-

dır (l). 

Bu mü e s se seleJ::in bauı:ıJ.dD. uzlctr::ıı:.:.a müesse se si u,_·u}.r.wt:tedir o 
.,; ·' t __ 

Uzlaşma, vergi :uıükc:llefi veycJ. ce zu. yülcÜJ.i.l üsünün, u;y-c.uşırıazlıkları 

için yargı organlGrına bn~ı vur;:ı1adan., b"Lu:üa:cın çöz,ümlmı.uıesini snğ·-

ğer bir ,:ı.nl::,_tJ_,ı ilc vergi vey;~. vc:er·.ilcre baC;lı cez[Ün:c, tc.ı.:r:af-

ların serbest bir şekild8 ileri sürer 

tarlar üzcri:ndcn c:üırı.ıL. cr:. l;u r~(:izüı" şekli, ver(.i u;;ru~:nmz--

l:Llc1o.rının hosuörürlükle bir 
.ı, __ , SOllUC3. bağ~-

(1) 11 \Jyuşmcı.zlıklnr çık,,_bilir, bı._ı_:n1:u::ı bir çözüme "lxı.[~,lcı.m.(ı_k ver-

(2) 

[7~i idare ,'Üne d <::..'IJ_ u r~rı.slı t):i.J:· öd evclir 11 şeklind.e üıcçilt e-

re' de söylc~ncn. bir GÖZ, bu ko:rı.ucL~. çok aıJ.lmnlı "l::ıul"lıj.LJJ.e:ı.Jcto.--

dır. Bkzo 

Matbaası, istanbul, 19G9, s. 309. 310. 

D ''nıc··'-·:-ı··r ·1)C'i'" ı· c• -i ;:_:.,·vı · C..l sıvc~.t 1 J.,., __ -W~-, '-),rJ o 

kara, 1971, s. 61. 

C . ]_·'-. r··- "i'.,.,._. rr·~ ı [, • . __ ı_' .lJC.l.•ı.Lc;,c:.L 
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Adı çc:cı b11 ver;_:;i uyury_ı_azlıl:l::ccının 

önceden vc:,:r:,i 

.. .., 
() j_ (: <:ız;cıl trüalc-t;~, ·t;Jj~_"bD .. ~f ..... 

ları davc.ı izJ E;ı.w yükün.de_n ln.:rr:t::.r:tuücta. ve verr:inin t- silii.ı.i 

ıı:unda mükelleflerirı_ konı_ı hDJ:::kınclr.ı. ilorine gerekli birçok 

bilgileri ediniHÜcriyle; c.;y:L.n hctL-:1~1_c.,r<J biJ~' kez daha Ci lerini 

önlemekte ve c;örü:3 nyrılıklo..J_'ıJ.an yüz yuze tar--cıçıılr·ın.sı i.:JOnunda 

tarafls.r an;;.sıTıQ[i. lcc_zr::;:ılıklı (!;ÜVG)J. o.rtn:.::oak InÜkellef pi3ikolo j isi 

idare de 9 u_y-LJ.~}::n:-'.7,lJ_k dosynsı iç in : ,ercJcli bilgileri toplama 

olanat:;ına J:cnvıJ.c;araJ-c uyury·Ic.ı__::, dosyasını istenilen bir şekilde 

ve:ı.:r.i 

;yi\zde 90 ırnn :ı:rükoJ.lef ilc vc;:t.:'::':i idf":..resi:ı::ı.in ko.rçıılılU.J. uzlaq-

ması sonucu çözüı:ılendi_ i, bunla.:cın ı .. ::ıc-:~ıc yüzd2 lO ı.ı f.:ibi bir 

vergi uyuşoıazlık1o.rınır .. , Int~)-lt(:;:ce ı ele yi:t~~de 90 ı (5), Amori-

ka ı do. yüzde 9 5 i ( 6) , Almrı.n.;yn 1 

aşR@:ı yuko.rı zcJ.c,; 9 5 inirı. (Cı) icL:.re i lt~ r:ıükellef a:c,:.sıncla b:3.-

rışçı ;yollnrLı çözü;:ılencliU;i ortr.H1rı.clır., 

( 4) Bkz o SCJ::l"U'li1J:.EVAEH, n" r_-," c., s" L~73" 

(5) Bkz. BAYGAiı, o..g .. e .. , So ;;n:.o 

( 6) Bkz" 1'.'~?!'l~.~.?:~~~-1P~.I'P.:::2-Jd.Ili..:_l:;~;Sl:.. 8_::~2~~_:::: s_,_. s o 1259-1261. 

( 7) Bkz" .A.LAYJ},i;K, o." f~: o e" , s o )Li-. 
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Bl1 ljJ_}cel '.~; ' 
ol up, her çe:_: it ve:ı:gi vu vee; i c, z.:J_:-,_rı 'Lızle .. şnırc kon1.ıE::u olc:tbi1-

melctecı ir ( 9) .. Di~),er ;ynrı_c'i. ·_n_ bı_ı_::'J.n .. :cı:tl 

organlarına p;eti:cilrniş ı_ıyuf):-·w .. zlı1:1arda bi1u bu yola c~idilobil-

melctedir (10). 

1961 yı1ındn .. Verc;i Usul Kc.munu'rru:;_ı ~:::ıcı mo..dde siyL; ;;:tı1;·~nş-

edilen 205 c>ayJ_1ı k.:..Lunun 2;2 nci !n~:ı.C:LcJusiy1e Vergi Uı:m1 Jü:m.u-

nu 'ne_ eklenen, ok 1-10 w:.ı.cu Iüadcl.oler ilc girıııiqtir .. 

On yıllık bir ç::ıi:~~i oL:ı.n bu essese, acaba batı ill-

kolerinde oldu(;u gibi etıd.li bi:.c biç c~o çalırşrn.aktn nndır?Bu-

nmı vergi uyu;,ycı.o.zlıJd.nrının çözü:m:U .. ncl<?: etleili olup olm<c'..dığını 

(9) Bazı i.ükelerdu hilc;li Ve]:'(:~i suçları J:~onusundcı d:ıli_i, uzlaş

ma istenebiluukteöir .. Bkz .. O~'~OYl".lllJ.C Özeıı, Uzlasm~\.J~.~J:?!:J.()SGS~:b,, 

Ma-lı"ye ~s·'l'nc•-'~-.;-:-ıi..-•·u'-' '<o·:ıfc'J''·x···c•lc;·r'ı (Orıc:ıro""ra.~;ırıc·ii ~;c>l''l·-ıcır,•?) ts-ıı .J.U.üt.J..LU\.,-.0" .l~ _____ .\._... -I...A .. .o.Jı::;>, __ c~~-- ' --··- V.. I..A. ,.,__, ..., __ --,/'-" ' -

(lo) Blrz rnnı:ı(.:,j\y· ., r.' ··,ı C' ·;;. i\T 1:,\i'"f.)i•'TF ·ı r;· e 
.t\ .. o .lu..ı..Lu.-ı. ' Cl."f:-.•L.ı.• U cı /' .t.l...LIJ.J..J..J..)_w .... \., 1~-·'-" -.• •' S rı; ı • -,' .. ·ve• i' T 

o t:_ -·i- ' ..ı.)./.:L J_ 0 . .-LLJ ' 



(ll) o 

CCABIJO: l 

1964-1973 Yılları Aro -;-r,-!--,-, --1 1)"11 
' ..Lı.:) l_; t..l.. .. 'ı l. ' 

Yıllar 

1964 15G 121 20 

1965 500 220 6 

1966 

1967 299 64 ll 

1968 l:63 lWl 18 

1969 724 133 12 

19'?0 949 302 38 

1971 1.651 650 53 

1972 

1973 

T O P L A JVI 

Kayne:L"k: Bu tr-1blo, lstcuıbul _1:\.rı.kar;:. vo J';sJ.cL.şehir İl Uzln.ç:ın<::. Ko-

rrıisyoJJ_ı_ı ile Jcü;;isol il -.l~.;:r' so.Jucu elde edilen raJcı;:vn-

laro.. C~~Örc:~ 1lEızırJ_[\:0Iülf~~~t-;ır. 

(ll) Uzla~ma J:o;:msui-ıd-·ı. C~u.ckijl(': ç:apınd.). ifJto.tistiki rn.kn:.o_ların 

memelori noduniylo, 

rakamlm~iylu ye 

IJ,.IlC<J.J.<: lJ j_:_c}_(;~ıç j_l Uzlaşma Km;ü::;yon11:rıun 

kaldık~ 



TABLO: 2 

1964-107/ı Y-ıllc:ı-n A""~ c .,.,:ıq Ti' ·1-{"~c,a',.,-!T +1 T> ı~ c··-~,'"' r- ·· ~-"Q-/ "T ~-- u..1.. ı. ~-'- a.::ııLo_, __ .w S---'-~,;>-~~~~--- .L UZ .J..,ıt,ccc .1:.\_0 __ lJ_,_, 

yonu...'ldan, Uzl:ıı;:ıl!Jası Istenilen. Vergi ve Vergi Cezaları 

I•l 6 l'ıı p·o·.~] 1 ll ·Yi~(~.-, -U~z]_"~-· 1 :-:'\i''Cl 'Tro-.--.ıl a·n ;-rı1,tarl ..,-_, __ - _ ) ı_,~ .L'!... 1 _ L---- c._ LC\. U~9 -~-1-'----c] tJ.,. \i C<..L - ·· .ll.. _L A. - - c .. L 

~-~~~~ .... ...,.~"'"""~--=-~ ..... '-&-4-~~-'·'-"'...__L_.·~-~-~~-~~ ~~ ~--~~-"'-----'"""-""---....... --------~~-~--"-"··......._ __ ..._ ___ ~~-,..__.-__~=..~=---~_,.~--------«o-~---...__---__.._ __ ,. _ _.,._--~·~·-~~~~~--~~~~--~~--~~--~=--=-'--.. 

VERGI C~2::ZA -=-=----~-~~~-· ~~ .... --=--~ ~"'""'-="-"··----~--.<.-,..____ .._ '-'""~ ........... _.._ .... __ ._ ·"--~ __ ,.__,_._ __ ~-'>L-~-o.; ...... --"··--.F--~----"'--..-..'-'"'"·-·"'--"-..___._,.. __ _....~'"'----~-"~-4="~-~~ ~-...-=--=---...._'-'""'··"'"•--" -&.- ., __ .._ __ = .. , ___ ..____.. __ ....... ___.,._ ______ ~~ 6_........__ .. _~~~~ ~~~ --'"~---~--·~-

Uzlaşılnak istf- Uzlaşıl~~ Ver-
nilan V8rgiJ1in csii:ıi:n Tnta:cı 

- ~ -- ~ n rı ' ("~ ) ("'' \ Y lJ.Jli-LLt l11'G ar ı i w. . lL., J 
~~~=~,_,_,.-,_.,., __ ~ ~-.-.~..,. .. _o_--.._..e-<""""~-----"'--"•-L- ............ - -=-- ~..___..__ "'-'-_...._,, ...... _.._ .... ----=--.--"'~L-"•'"'-

Uzlaşılnak Iste- Uzl~şılan Ce-
r.Le:c-'- Cezanııı zc:~: . .-ıı~ı Tutarı 

--~ J>.~.aJ:ı _(~u .. ) . _ ·--·-~---~-·--u~~L~~~~-~~~-jb -~-· cl 
··-- /'~ 

1964 46.795,- 13.512,-

196~; 7 .87c3,- 6o388,-

1966 07 1?5- ]_LL ]_')Ü _ 
J • _,____ ' 1 o "--' ' 

196? 72.625,- ı:~ Lj ''') c_.. o - C . .t: ... - , ...-.-

1968 "9 -;-r/'l 9 bs~:; ~-.. 
Ö o:Jb-,- ._.,__,./, 

1969 43.,416,- 23.,657,·· 

1970 155.448,- 85 o 105 '~-

1971 19lo846,- r:r= a3n '-'_)o/ (,~ 

1972 783o2}_~5,-
J "'7 "27 _,.;:'_:)oC. :;ı,~ 

::>2 Ci 124.865,- '/ .. 556,- 6,0 - ,, / 

81,1 2.336,- 500,- 21,4 

l lı c 105o01+2,- (J.~-33,- E3, O _,_·-·' /' 

25,3 103.972,- L;_()" S21+ '-· L~i+, 8 
ı 

10' C:~ 151.,271+,- soo,- 0,5 1-' 
\\) 

r LJ ~ 61.454,- 8c.62<3,-=- lL~, 1 \.n 

/ .-, / ' ' 
C./! r; LLL.ı. l 073 - ~o '?-ı 7 13,3 
./ -,-' ,. 1 1 .. L. C} ./ ~J.. .L_) '-· 

50, \) L!-79 a 888,- 4Lj-. 1G9, -- 9,2 

15' '/ 2.875,700,- 9L;. "067, --
7 '7 

:J~:) 

1973 2.969.669 - 16.343 - - 8.827.082 - 89.291 - -~~~~-~--~~-~· ~-·--~~-"..J~-~~ ---~~~--~~~-~~~ -~---~L.-·-~-~~-~---~=--~·~ ~-- -~~-~~·- -~~-~~ -~~-~~~ ~~~ ---~~-~-- ·- --~-~~-·~ ~-~·~~-·.~-.,"~~·~~"~~-~~ 
J:1QJ?LAI'1l 4.457.408- L~06o3'?0 ~ l2o787o316 35c:JJY-!-l . ~....,....,~c··---=---=O---..:~_,.,l__._,~..,--·=Y---"""' ..,__._, ~--"--'---~ ~~-~ ~-~-~ -~-~~--_..._ __ .._._.L---"-~----- ~----~--"-·-~----~---~~-~------·,._··-"'·- -~-.....__ ....._ .. .--~- _.,._-"'L.-........._._~-~ ~---''"'-·-="..--_.-.,_-.-~~__, 

r~~-ıyrıa}::: Bu 
+rı bl O ~-sk· ~ c E" tl - ~;-· ~~~L.l ; :z. l ~c'·:.~ ro ~·o·:' -i ·:,-\i~(-'"'11 -: l ~"' '!~apı ları ~ ve.~ ' _ _) - ..-L:-_--' _. ____ ı....__ -- ...__.. -L-~ı-j- -- .. _:_ --··----:--'J ..! •• • ....-- ----.o~'-" u"-· -

kiı;,:isc., :i .. 1i:}~~il.c)r sonucu 

1 ,-:ı~ ~"·ı - -ır,-~-~.~ - ~~ .--··-.~.~ o.:)n..-.·.-,l-,---.--1.: ,-;-..;~~ (···:> t· 19?" l -.-./~· . .-) ~~c---r ,., ... , .--,,~ '~-'--n'rJ- ,. e u.e c;(Ll e.ı:ı r::.~'-CC'cLıarc. :--,O.ı.·co C•u..u<::;J..L t;:_ıı_;_,,.Ls·v.L.L \..l'!O • ? yı-'-ı!.:.--cc. Jco~_,,,ı.-Ü.c.l_ /C· ı.'JUC~c-v8Il 

, ,-1--- ~-~· ~t 0" -- ·"..; .. ~ 7 .. ·-71 --~-.-- , __ - J ... ;J-ı---· 7~--'-~l ·''l-· --· '-t· ) oa
6 

al'l;uauı,1 ır. D.Llü ıı;_ı_.u. Cc::: ı:;<J_o_,_OJ'cc, o~. ;yJ __ ın yuzd.e e.ı.:::ı_ O.c:>.LL--- e;CLl __ JJl8cill;:} ır. 
ılı ll lg7~'\ -'-,,--.",1.--j·,ıe lr:=ı;ı . .:ı~-.~ lo • .. .../ l.J-_.L --l.J.J __ _,__ ,/ __ :,.. ... _,.,I..._L ..... ;,...ı.. 

b. 8 ~L~.~Li Z L~- 3 C~Ö~ C:(;_ j~ l-';:ccrara bağ1arıx:ıı:j ol , di(:::erleri kara.ra 
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artış görülr~:r::ictedi~ } t bu r '>''-.. 'rl., verr;i yarpJ_ m:':o;n.nlarına 

hiç derıecu};: kcl.dar :J.z olc\.u(}J. 

tablo 2 nirı yarısJ_ttıitıno l Komisyonlarına gelen 

Yu.ıı_ı, Uzlaşma_ K.onisym:ı_la:ı:ıxıc'!. intilc:::..l ct·t;irilen isteJ<:.lerin çok 

büyü1c bır lcJ_mııı :::;ornıç.suz kal,:,ıc.ücl~<>dı:.r: clorülebilir (13) .. 

Bu rak:..ı.::nlar genJ_,ş kL-ı.pso_:nlı olı:nm:::tkla beraber, c:erı.c de 

uzl::-ı.şma rrri__ie s.se se r:ıi ~ hem üz o:c:·:cklerüc dc;vros:Lndedir c Bu e:;r:;sese, 

bu günkü. d ururnıyln t:enclj E3Üıde:n bckleJı.cn fonksiyonla:cı y,;_~i)D.rııa~-

m9lcta, ancak cL::ı.r bir 

olabilmektedir. 

kelerinde b-u 

uyuşmazlıkları uzlaşnı;.:c temc:li t.lzcrir.c o·curtulmaktadır .. 

Nitekim, uzla;,;mn_ ,_:uesef>~LTLJ_rl (-~.;-t~J:cili biı"l b~i_ç:Lc:ıc~s ça-

(12) CJrnegü:ı., 1;ugün Bslci~c/ohi:c ı de Ver~:. i İtiraz Komisyonu' ıu. in

tik;-::.1 ec1ej.l uyUÇ§T:1C.tzlı.l1,: SG;yı,sı yılc1n dÖrtbini asıtıf~ı hD.lde, 

bu ilde 1-ı.zli-ı .:~nı .. c.ı. :konusu j·apıL:m 1.1J"UT~ı.az1ık sayısı .sorı. yıl

larda anccıJç: yü7, civa.rıncLı. buJ:u.reı:w.ktaclır o 

(ı') 0 o Oll yJlc·ı .. , ·cı·,~ır-i .,.,ı-,~r I .. _l :J ,, O Il - ---- _çe .!Cl,::> ~--•}t.:;l..L-L 

CüZi'J ........ 

1ard.:l ise, zd c 1), !J, uzL'.C}TiL:J. s :ı, ~lc:ı.nabilDişt i:e., 
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kanlık t<J.rafJ_nd.:::ı.ıı. hazı:c bliyllk Nillot Meclisine 

sunulan Vergi Uuul J::tı.mu Du 'içikliL '}r·::><ırıc;iyle ch"), \)U mCLes--

se se yi do.t.:ı 
. -ı . 
]_~J-

Aco.bD.' 'IiJ.rJz::.iye r do uzı~~-fJiTW. o;;scsosinin batı üJJ,::elorinde-

ki e;ibi gere ::] ekilde işleycı:ck verf\i yn.rc;ı orgarılc.rı\18. yard.ııncı 

olam::ımaları:o.ın neclenle::ci nociir? LıJ_r:mn .::u:ıa nedenleri sıö:ylcc0 

özetlenebilir: 

i o Uzlar;nııa sınırlarının çol;: clar tutulmn.sı: YuJ;::nJ~'ıda açık-

landı~;ı üzere, 205 sayı1J. J;::,J.JlV3lltü ?2 nci ına.dr":.esiyle cet:\.T·ilen 

uzlaşma müe;c:::.:;cse:3i, korw ve iCLc:.:cl. yönlo:ı:den birçok sını:r:la:ıdır-

maya tabi tutulnm:::,;turo Ek ı nci c- uyc:: göre ic:Lu:e, o .. ncak re'-

sen ve ikmalen trırh o:LuTtcJıı. Vl:H'C;ilo:;::· ilo bı.mlara i1if]Jcin para 

ce z.c:ı..ları ko:rnısuncLc uzL:u;;nıı;:ı yol u:rtc:<. l.ıi<"• o~_;ilir. ldcıre:niJ; ı· e' sen 

ve ikma1erı. t 

1aşmo.yo .. gidebilEh) si iç 

ko,c_;m1le.rd::ı.n ( 15) bir VGYil bir kaçının da V<:.lr o1mc:ı.sı [';orokir., 

Du koşulln:.c J_su, uzJr.~c,:Fıc:unn ko.pfk~ı~nnı son derece do_r,_ütnı.cJ.ktu-

dır. 

(14) Bkz. V.U.K. DeS. T8s. }lıld. 4 ve flucL 60-71 .. 

( 15) Bkz. ı.ıu et·:.it, Dördü:n.cll };öJ.ü;:1., 



-l2E3-

Dit:,er yandan. kc).nun., c;Jc 2 nci ı~ı.::ı..c!.clo ilc han[ji vergi,re-

sım ve ho.rçL1.r konustmc!.a uzl<"\.~?ııın Japılabilecegi koaum::m.c1.aki 

3 ncü maddeyle de ko-

misyonlo.rın \1ZLcça1:)ileceklc;ri en çok vc:.cc;ı veya cezcı.nın bu Ba-

kanlılcça 

yapamadıklc.:.rı ;1,ibi, yctkilc~ci içi:n_(:;_c:; bu1mıdueu ver,, i türleri 

konusunda da aneale sınırlı ol u sar~;laya b ilneJct edir-

ler (16)e 

edinen V ere; i Usul Ka.!T!JDJ.J. De(:,i;ş:iJ;:lik 1.·.'s.sarısı, bu dLl.zonin sı-· 

nırlarını hu oran lo. c;on işl,_:tee lı-i5Y:üuıler öngör:ınekle bd-

Çünkü tasarıcnn uzlai]Dl,·::ı. 

·<LJ_ ,ı' neo. belli edilir Q 

B<J yetki, il özel iöa:ı:clc'Li. :LL0 -~x~ıec i;sn:::Lere ait vu:cr'i, :cerıim 

V "-' le') CJ."''C 1 .,.,r ı· c -·L-· --'L--e· .. : "·ı 'rı· '· , ı,-,.,., ··ı ı·· ın c·--, 
.._, _ _L(,_ _ı_ .;ı u.. _ 5 _ J..t.. _ j .L":/ ~·-e .J.J(_. :::ı.... c.-~-~·---- ~"" .. _.._ _,~.._.~,. kullc:l:r.tılır. 11 dcrı~wkceclir • 

1 -7- 49 [l o g o lll " ıS ., ·+ ' - • 

(18) Bkz. VoDoK. Do~o Tas. Mad. 4 ve Ek Mad. 60. 
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do(sc:uı uyu,şmazlıldo.rın uzlo.,şma 

kon.usurw. o.lın:uaması dmııeJct;ir. 

Vlırma süresinin. yc:torsiz 

istegi, anc8Jr . ~ . ' . ~ 

ı-vıro.z st:~rz: sı o.ıan bi:L' :ıy içinde yapılabilir .. Oy-

sa ki; yuk,'J..rıdn r:;örüld. ·u ıJ;;o~cn·c, lıirçok yabancı ülkelerde, vergi 

Bizete de bu tür hi5.kür.üerin :~,eti:cilmesinin yararlı o:Laca{~ı söy-

lenebilir (19). 

iii" Uzlc:u;:ı:ı.:ı Koru.isyo:nlaru-nıı uzlz:<.s;madan geneL1.i1de Jı::a-

mo-

mu:cundan ohuyın<:1ctat"':.ır·. }),'::t.fjka.; ve üyc::le:e:)_n idrJ.reyo ba[-~lı olırıa-

ı J 
. . . 

oeıı .erını gc:c:ı_ 

po.rak dec:i1;::od.u yılc3.ırırJ1·u.'ı:rn üzerlerine çekmekten K.::lçı:cuıı2.1cırı-

dır ·u-'çu''rı·c·u··s;.; :ı· c."e t"'17·ı-i1(" ·v·"'-1~·.,-es-i zl-:1:--i 'r· ı· r·ı"a"·"'Ilı·,Tır·, • -' I..A _.,.__) ' ı.__;._,.:':...i._...J _ _i,__ u \.,",.;V V.- ı- -'- :.ı_-'--·····-~~ V ........ u ..... ' 

fettiş ve hes~::t.p uz: .. :ırn1L'.rının hnzı:,:l::ı.c1ı1 ~l.ı:cı raporlara ayuen ka-· 

tılmn zorunluluC,undi-J. k;:ılr:ıal:J.rıdı::ı.."'., 

Bu neccenlerlo, Uzl 

ba0-J.mlı ve c:::ı~" 1"''l yc·-!-r:.:.-... \ll. ı{'-ı· · .. cJ'e:-:ı]_t.--:ı.-_L .... Q:ır)_·,.·,,_ c ö . _L,··.J.J.(_. ·,V . .-.L -- .. ·'-'-- i --~ V gerGkir,. Yeni Vergi 



u c; u l 1C'-l.Y1 ur: u -,, ,-,' j ş i ır 1 i 1< 1J.1 
' <C: ··ı ·:-·ı.-.' r c -, ; . r lo. C'T' n.. y 0''" i r:·ycr -ı i' rı nı rı ı... - J_ c - .. JJ\....1 ·~"..;- _:--._1._ .r. ~ ...... ··.-~-- k)....J-..._J. { .• ' ~j /..ı_,_ ':.?~.ı..ı.. ~- l•l .. :.; ) .1- ... ,..., __ ....... _ 

ir. Adı Geçen taearının ek 

69 n cu w.ıdd u sine c öre Uzl . 

syonln.rı,..ı_ca kuL_.tnılır. Uzln.;}IJ.a KorD_is-.. 

yonları' h:üiyc I;rü<;:<Ullıt>,ınca ac:::ma.cak b b>ışkm.ı ilc: iki üye-

den~ il özel idareleriyle b.:ü iyc1e:ı_' ·Li_-(; vergi, re s:':.r.ı VG 

" 1 J . . . sure ~_ı vey.ı f\eçıcJ_ ycc dı Gezici olur~ Bunların norelordo k~-

kuru-~ 

yorüara scc;ilucok kir;i1cı:-c lx_ı,_;:,lJ_ o1acn.J-ctır. 

nelliklc, 

için uzlaç:ı1ıa ;y-oluna b~:ı,,: vurdut~;u c1üşüncc-;si ultında i!:::L ele ala-

oloJ:ı:J.·· 

ğından yokswl oldu;:!;u :Lç in, on::ı. ,c_;üven du;y-ı,;n.:ııakto..dır ( 20) .. J3öy-· 

ı e c e d c bu r e ;3 s c,'-:; c , iq ı Gyene z b iJ~' d lJ_:C'l.JiıU.. ge lmekt ec! ir .. 

v. Uz1 .. 

müessescsinin ou yıl bi:c ç:ı:.ıü, i v: __ :;:dır. Oldu1cçct kctru,nk bir 
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linm.emektedi:'", Lu 

resince çeşit:1_i a:c;:-ı.c;:l,•J_'lr;_ e:;lleile:ce rJuyrul1rı.ası, lJu. konude. 

mükellefler:ü:ı u(.iti1Ine;::i f~.orel:ir (?1) G 

e:;:uıları i st e:cLiJ. u; "bir .:_;;::ıl ı ·vuqı::·ıur:) bulunac::ıJclo.r~ 

dı:ı; . ( 2 3) • 

Elo(\.,:Cl.,' So 6~-~ .. 

DOLUN, ::ı .. (': .. n .. , So 200; lOGlıU, 

.,,.I'~·I·J.· ,vr, T-J-· cı ,, "-' c 26Lı . 
l).. /_,_ -"J..J.:·l.---1-, ~-.:I..Qt>~'·-"0' ı-.:>o ı, 

( 23) Bulut o r] ı·ı ]'S \ U '7.] !" C'i}'CI ·;ı-'l;l" ,., ,.-_.,,,,, ., c• -i ""ll -rl "1--, --j c bı" T' z:•'.·_,._._lc'l___-L:·~ e•tJl_,·_~O_j_'"> (.)-"--'· _ ..... , -.:..J--··-"-ı-} .... IC~.t.!·._,; . .);.._,\.JJ._'l..,..•ı.)-ı...,l ...... .l~ .J....J-::- ~ T-- _V.L 

paz<.Jr lJ_ ;~ı ch :c ve vur; . i 1~10' .nJ:d_<:tT :ı_ Ö'LC::1Ü i tut cı..r lc..:c t z L'"r i::ı.cle 

bu po.z::.r1ı(;ırı. y::.ı.JJılrı;u~ı;ıcLc._n :u_ı_dı:;:ları ic_; in l::ı.n.<:..ıJJ.c::unaz .. 

:y-:t:ı:ııl:;:nadnn öncu müh:.:llcf 

izc:ıJ:ı:.:ı..ca ç JrJ.hUi}, c·; ,;1iL.cri cJinlu:l 1.!ÜEJ,t ir Q Ef;m:: J;:,_,bulu 

ş::ı.;r::m r-J eylen: söylu::tişsu, J::c' ;:ı on Vf:ya ikraalcm_ t :_rlı-l;c.:c bunlar 



T'Jilinc:~i,;i ;_:ü:<L, 1 ~lUn Jz::o.p SC.ı:tlJJ.G 2.iren 

ve re; i, ro SJ.ı,ı vo ün:ı:ç loxın 

ı:ı.cderıiyle ort 

Amr.:t8 .Alaco.klnrı 1UJ .L'-t.h;:ıiJi 

Diğ;e:c yandaıı 5 G-li.nu:·[jJz:: Verr~ ~üm:: i ile i tlı.alden :::ı.lınc-m G-iCter 

Gümrük Kan1.:ı.rrc: ve b11 ver:';ile:c:Lı:ı -L·;.':Lr:iline ilü;:l::i:rı. U;')nJ 

lar ise~ gerı.e F3c:.;yı1ı ılc;:ci c:öz önüne c:.:..lı-u.a:cak 

vergi uyıJ :d_ ıkla:cuH~ ,..:;_ 

de;~ildir" iL.ı.c. 

d.u[;u halle:;_-ı' e Uzln 

dnvrana.bil]_r o Çok ... C1.C'l 11 iiıtilaf ı_:onumı ol--

du~u haller&e böyle bir 

rüstl-LUü Lmmsım.cla . ·ı ·ı ,..... 
CJ.CtC'l ı. ele:~- yaJ::-atalıil ir o D1.~ lcon'::tda 

, ._,..ı... .•. ı~-'- '"' it -,,k~ -p.···ı··; nıü···.cj·--,--,-. "" (;· a.~ ~_,ır ı.o.a~'- ı_, ı_,_ • D z o ~J v .. J • __ ı .L \.;; .J u , o. o , , .. e .. , s Q 64G, 61:-9 .. 



-- --------------

-133-· 

çözüm1enir (1). 

· Gümrük ve ithaldon e.lı:.::ı.an (:rider .,.lercilerine il:i;;;:Jdn_ uyı.ış-

m.azlıklarırı_ .:..ı.yrı bü: Jrar:~,ı dijz içi:rı.du çözü:ı:nlenmesi:ai~:t nede-· 

nini, bu ver:).lcrin nitelik ve telm_ 

lrı'r Y..,nı· bu \Te-n:·_ -i 1 ""!' (0LJ. •_.·e-;·• VC' ___ ..,c. ı·] p·--, ___ , r-ı-t:aı·ıla· cry,.,...ı 1[Jl. -~ -r,·i -j--ol ]. ı'::·e ~l..- a CL-- J.R'~·-'-....:..-l.~--' -·.·_; "--'- _,_,_ -, __ _,_ı_ C . .- --·-C. Ci.. ..L .L ___ ~,.._,_.._,~.:;-l--t~ 

sahip olduJ-clc:n:ı ve !:mnla:cu~ ç :ı ·ıJ .. i" r/ı ,J_ elrnı' lr 'b·]. l ,, ·i J '-'-..,ı· 
1 ___ ,,, v ·"· x'- . ----._, ____ cL 

muşlardı::..' o 

ilerinden c' o,:: .~ı.ı. ·c:jn1~]m.ızlıkların çö~L:nıı-l.i için 

tılmış b1Jh.ın.rı1a.1ctaclır c J3ugürı I<~ o( crn bir verci yargı sir3tenı.ine 

.. ı . b ]_ ı , .. , r, 1 --·ı.: " ; d·: 'l ' sanıp u un.an . ~-J.L.c.nyn. u--, ·. Ver:-:,:i1c:cinden clo(i,r;.n ı..ıy·· .. :ır;niıcı.z-· 

uyuşmaz1ıkları:nın yar-

gılamasına baJran oı_•gs.n~_<J .. rC<:l ve c:ı.;y1n yo.:c, '.J_lama usul le:;:: i içe:ı::i-

zırlanırken 1) le bi:c ~'lirTte·uı önc-,i::!:ci~· 

(1) B1<::Zo Bu e·!c-t.rt, Dörchu:;.cÜ Böl-

( 2) Bkz o Bu Gtüt, lküıci .Bölüm .. 

(3) Bkz o ALAY}ı_ıi:K, a .. f ... C~ .. , so 31-33. 



··-131+·· 

tekli bir s i.::>t c;.~ı 

Go:::c;elcten, Al!i.L-••.nya 1 d .. -~ o1dlı.:',u c·i-bi, r:L1Ürkiye'dc de, GiÜn·-

olchı(~u usuller içe:cisinde 

ç~zülmesi en do~xu yoldur. bu konu, hazırla.rıcı..rak ~rür-

kiye Büyük L:LJlct hecliHirı_r: sunuJ.·,ıur;: bulıJnan Vergi Gr:nü Kanunu 

De~işiklik Tasarısı ile lciare l[co_ ''kemeleri Kanunu ıre:,sa:cısında 

da a. yn.en o''nr·o"'r·•·i] ·rıtı')' c+-ı :., .• .~ 1-' Lt - - ~ı-] V LA .. ~ Adı C';ec;erı ·c::~sa:cılEG'ırı kanunla..:]Jrı<:ı.sı ha-

linde bu konud:ı iı::rcenilen onzerı J,~ıı:r·ultlt.:''; olacaktır .. 

---------~- -~--~-~--~·--.. ··-··------·-···--·---- -----··" 

( 4) Kanunun kc:ı.:psc:unı ile ilcdli olan bi:c~ açıkL:ı.rııada c:ı.yj.ı.en. ~]oy--
le deni;y<.E·clu; l ., l ~ r · ",' ı -~ 1 ··~, lr • • .-.<:açırmaLJaı_;:: .Lo.~ı-"·-C..~J- ""ı, 

prensir) itibar-:i.yle Um;J_ Kanunu erinin, serek Devlet 
tarafınam~, gerek snir 

türlü ve:c·:ı;i ve rcc~i;ılec 

1 iC: ~.roJc-n:i tarafıncleıxı_ alınan her 

ı.J:J:ıncla ıJ.yr,ularmı.•:ısı mı:ıvc::ı.:fılc olı_ır .. 

Ancak~ mGırtleJ;:e·i:;i:ıDizde 011 yol:?c yeni gi:ı:ildifjinden ve biTçok 
vergi,res 

çin yeı.lc:.(_;:ı~ü. • ve n1ı,c;ıüa bı..ılurıu.n. u;,_ml ve şekiJJei·i ve 

1 8.· 

ş inıd_iıı·ı:-~ Jcc·\_fLlJ11-LlrJ. ş o 
)-..,ll 

relerce a1ı(ı.an. ver;,;i ve :cesi:ıJı1e:,_·ıe harçlar kanmnJJJ. dışında 

bı~::aJalm.J_,'?tLc v 1le:r s, bu ve:rT :ı., :ı:er::.>in ve harçliı.TCJ. m.L:iteal-

lik kanu.ı::ı.L:ı.:c- da, Jsul Ka.nw:ıı;ı ilc) :::omılan esar:.üa:cc:.l muvazi 

olaraL yapJ.lacaJc r.1e:;ü_:::U.cliklc:c SOJ:t.lJJ.Lda bUiıların cia U.sul Ka·-

IJ , ı·:ıu ~·uı•ıı ı '11 i)-: C> o·i I··,:·:e ·ı OT' i. s c• "l ·:ı n.--, c 'l ktı···' ll C:,L~ ~ 2 SiT\1 ] ·ı ·ı V e7'r< i 
-lA-i. ",} _. __ 1_.(..,,..~._~ v •.... ~.::; l:_)"""- .;...ı. -- -- ~ 1...--; ___ ,~L.C,~..ı . .J.C.\.. (~~-- --· • / _./ t-... ·'-u ------ .._ _____ ,;:: .-'-~~--... 

Q_§]cı_l~ICJ?,Q_c:ıpJ:-l ___ y~ç;J:_z.czlJ-.~-~ı.I::ı~, I·Ie.l iye Dak:~J:ılı~'~ı Gelirler Genel 

MüdürlÜt~Ü Yayın.ları, }\i o: Li, f}ııcuo:;J..r: l.la.tbaası, i::ıtm:ı.bUl, 

1950, s., 12LL 
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le inde Ohlı:ı.sı .......... :.ı.----- ........... """-~-· ............ '-· ,.. __ ....,_.......,,__,' 

ao Genel Olarc.k 

Buc;ün. ver~'; ı yar;.ı o:cganları, cLU',er idari yarcı kuruluş-

ları e; ibi organik ve yörıeti;,ı yö:.Yijnc'Len çe şi tl i idari kur:ü ı).qlara 

b i'J]_ l ">T· 1 . ~. '1 ·" .. , -~:- V'ikc• .1· aCl ı ve Oll .. c.Cc •• ı .. J ı :f ınc 8(,, J.J. o l..1_n_ cl · •. ;.ı0 . ı·clıJr~ ·y.ar~ı o~r_ı_qrıı ve- h1';ı'---- - ~ - t) _1~ t .. ·ı c.... .. - " ....., 

idari 

yönden Bc=u~:bal~anlı[i;a, Vergi Itiraz ve 1l 1u;:lyiz Ko·misyonla:cı, Na-

liye BakanlıEına, Gimrcülc :Ekspe:i: 1:".:\J~enJ.ej-:i ve Hakem Ku:culu i,se, 

cl i'·m: yöı:tden de Cüı ve ceekel 

Bakanlı[~ına ba~~lıdırla:c ~ 

Göriilüyo:c kı; 

yer v'o"nünc".ıe-·_rı_ ,o-i.·:-: 1Dı"c···ıl·ı, .. r;·o''c-l-,o.·········zlr--··· ·;--,ı· .:er vanr·ları ~ _ J _ _ ~ .J •• L •.. C'.. L:::ı , __ , lJ c .• J . .I.ü'0 J. C:.t. o .LJ () u .L".U- _, Dar:.ıç;tay 

hariç, bunları~::ı bagı.uısızlıkları da yoJctur ( G) o Oysa lci; bu lru-

ruıuc·la-rı·n 0r- 0 r'l]ıA ·va·~rı•ı OT' 0''-JI'l··:ı·rınııı· Y·u''ksek· ı:r"'ı.-ı··-·ıel.., K·ıruluna ~ - .. ·'- --~' C.:.\\..-. - U ~· L 'ç") -~-,c. J_ C·"· ... .. _ lo~J .. lll -·· l-w-- ___ _ 

bar:~ıı olraası bi bi, bel i:cli IJir 7ere ba;').anı:ııası ve ];:endilerine 

(6) Bkzo ONJ:Ui, 8.o .eo, S. 189? 

(7) 1961 Aııaya:::a[n 1 nı hazı.ı~'1c::ı.;y-a:rı J\urı.ıcn l"Ieclüün 'I1 enısi1ciler 

J:!Ieclisi A:nayascı. Ko,ür!;yo:nu, ;>;P:·~·e}cçosiı;.de, ileridn Jcurı:ı.laca.k 

Idare Ivü:J.Jıı~c~Delerinc: en n öz etrnü,ı icw de; Anayasa 1 yc:;ı., bu 

kurul usüarı:o ore;a:oiJ-c rı it ·:li!~o:i- ve . ·.üve.nce si konum:u:ıc}c::~ bir 

hÜkÜm c;etirilıleTnÜ] Ve bw:üarırı. ba{.EUJlZlıklarının hcm.:d 

esaslarla ::::d .. lanaca::,ı, t)a::.kc:'.'l ve -i.\yc;lc~:cinin hanc;j_ organ 

tarafınc~a:ı:ı. ,se çile cc c~::; beJ._j_:J~"-L; il·,ı·ıeı<ü:;t ir o Du yÖJJ.c~e:n. ; ·.e~ 

rekçe, bii' direktif ve ,·:j.J_e!wc:ic:rı. iJeri gideı:ıem.i~:t:i.:c. :•:~u 

nedenle, ::)anıçd; 
A 

ha:;_~:i.ç, id.o.rı uytl;:p,ıazlıklara baJ;;:an ya:cgı 



Biz lru ~~ısımda, aJt clerece ve.:~'(,J_ yarr;ı orr;atn olrı_rak ça-

ile 521 sa:yılı D;,:nD.~rcay ve 213 :=c: ı_;yılJ. Vergi Usul Kanı.mı.ı kar-

şısındaki hukuki durumlarını inculeaeye çc:-üıçacağız .. 

aa .. 1961 .1\nayasası Açısından 

de 

bul er:ıiıc-\üli:co Bu 1:avrruü, dar an---

lam:ı ile kabul ed::_ldi"i;inoc; SD.cLoce ba~,ı;:wız mahkeı:ıc"" qeJc:lindeki 

kuruh:ı.şları ir ine alır. 1;.eoi~) anJ .. a: yc:rct;;ı kavramJ_ ibe, ba[_;ım-

mayıp, yarLı~ı c/·:f'r:-;vi yapan ku:cuJ l;:u::ı da kapsar ( 8) .. 

A. car.:ı.·:ı , J or: l A1··ı··ı.·\···-' -.c· ı ._-;:A. - - ;J '.._) -!... .. : t/ CA. },. ı:J j yar[J_ oJ:·u;anı kavrmn.ını hanc,i an-

la,:ııyle };u.bul etmekteC:LL:J:f Ver, i Itiraz ve 1l'emyiz 1'-oı:ı.ü;yonları, 

~-.n;_-_, yp,'-"· ~.·ı. 'J':ı'u·:ı_r._··u~·_,_,,"·-ı,_ 0-~1-.. •• :ı·_ ç e·r•c· ev~ S'"]. ·ııc" C• bı'-~'"'"" "Y" ., .. ,. ·ı M v. ~~· ,_ _, ·- _ , ·,_,_ ::-, i;::, -~ ~ ,_. ..L -.jJ... , c.J. :_;, organı ola:co.k kab-ul 

edebilir mi? 

orr~anları ve bı..mları·l_ ba ve üyeJ.eri için, Ani_::_;ya:::m.'c;,a 

( (3) GÖ ZUl3U'Y!JK, o .. e;. e. , "' ı r..:.r; 
:.:0 • -·- ·- ' ' 

::ıo;yurı.ca Dunı ay, 'J:ıürk ~C'c:trih KuruJim 

Basımevi, Ankaı'D. , 1 '-'! r.:J45 · r;ruT:C tıY A·vr~..., ,:ı ı 961 ı •. l ,;, • - ., ....L _\ı ..... - . ,; .• .....ı... ... ' ._ _ _.:-_..__.............., 

;;'l.na:t.~l!?~aE:}:_ v~~J=ll~ . .PeE!:!_.C e ______ !..l~?~~~~L!~~~~-L l'!.üll::iye 1 ilr:J~' bir.li[!;i 

Derc;isi, ula.ri Ya:evı Ozc;l ;, ıyJ_c:ı, :_.!ayı: 6, Yeni D'-"r_;cn 11'ica-



rafından ya:~~',ı o:r···:ını vr •:,ı_:-ı:tJ c1.<E' ola:.cak kabul eôildjJ~i söy-

! "l • • .. 

yar['.l ye ClCLSUl.lil, 

desinin birinci fıkrarn ise 9 
11 he:i~·~:cec:: b'Lttı:m va sı ta ve yollc.ı..rdan 

faydalanma}: sı._rretiyle yarp:;ı c,ıerc:i.leri ö:r:.ninde davacı veya clavalı 

olarak iddia ve savu:nıüc:'. ha1C:L'::ına sahipti:e .. 11 demekte, aynı rııcı.dcJ.e-

nin ikinci fıkra,sı du, 11 lüçbir erne ~örev ve yetkisi içindekj. 

davalara bakme:ı.ktan kaçınamaz., '1 ht.ikuıl.l.•ıe yer vermektedir .. 

bir 

kararda, ıı.~.ıı.nayasa ı nın lJA ncü r:wcl.C:~ef:>iJle idarenin hiçbir eylem 

ve işlemi:c:ıirı yo..r: _ _,ı nercilc::cirıin ,::er.:ıo·~;j_!•ıi dır~ında bı:rakıla:maya-

cae,ını kabul ct;-:ıüjtir o o o, o B-u. t:oı.birclen ~;adece yaptı:,ı iş iti-

bariyle de.:,:t.l ~ nit:ali!_·j_ ve lnı.:ru~:_ı.ı.::m it~ibariyle de teülinata 

• • 1 A 1 • • 
sanıp ~azaı ~ır mercı demektedir (10). 

Di 2\er yandrm, Ana:_y-a:3a 1 nın 1JJ.i- ncü :maddesinin c;ej:ekc;e-

sinde eLe, yarc:;ı orı;:;anı cl eyimine ctu:c arüa.:'l verildi('; i ve Vergi 

İtiraz ve 'l'enıyi?. Ko,· ifJyonlaı.'J_nı:rı. bu deyüJin kapsc:·uüı c:;_ıqında 

(9) a., :~;.,':ı, s. H38" 

(lO) Bkzo Anayasa ll<:ı..'cıkf•,;i!ec:::_nin 19G3/75, K. 1963/129 sayılı 
kararı .. 
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kaldıCı (ll) belirt tir (1~2) o 

lerde vermi0 oldu~u kararlnrla r3:1_Tl]_ i!-c k cı ZEJ..lliJll ~~; bul un:crıak -· 

t; rı.r jJ::t]_ G-

.:\Iı<:ı.yEU::)D. 'ya s_ykırJ_:i_J_::::: it i-

razıarında bulumın Ver: ,iler '11 eı;ı;y:L oyonu 6 ncı Jairesi ile 

(lı) ÇA (illlli ... , (· """[ s l oo 
\ ... :tti.J ... 'IJ' 0... ~ \ •l.L o ' ..)_(_) ;J. 

( 12) Gerekçeele aynen 0 öyle c~enrr1ekt ··ı" ., " " (1 A " .''1 <O (ır·, eo e .7···: '7 :.ı ı T·ııı T' .':ı-<"J .... -'-.A.. "'" ..... ':ı..C'",;.J...__.._ .d L:-~ _., 

OJ:'f!.El':":l.J_ tEı.rc:ı.:1~:ı_nc1an yapılan "bir ıııura·-

kç:b e d e ır~ ek de C;ildi:c o Bir i:ıercii:n J:c::.za organı ole-:~·D.Jc vasıf-

landırılal;ilme r~i iq zrı.J: ·:Jir usul uygulanıı:ı:ısınC:Lcı.n baş··· 
k·" i'iv.-,-! ·:'""-ii' 0o l)··:····ı··,ıc•ı•"7 ~.-._CJ..' Ve~/ C, __ \.:. __ -· l ... ~\~, "C\.z_J .! .. c.~ı.:J Ll n-1 '"'"Ci''ı vü ı.,a"l.r··i·;··ı n-"+eJ ]. '·"·ı·· .. i ı·ı~J· ~ '> ... '.l.i.<.,,::ı 0 .i.L .n.J..IiL l \~ '-- -·,ı LL-, ... L0 .• -"-1 

1 
A 

ve hak statÜSÜnde 0Ul1l:r!T,J.8.S:ı (;1 rıD.Tttır ol'lPI'Ü8:':e"Ci:rnizde 

idarl. ZEl ElElilZl~J .. !.e :~J jJJ.cJ. C 

Vere,i itiraz ve ~0er:ıyi:?. 

z;:;_ ve vil:::.7et ld;u:e ::: .. c;_;ctleri, 

;,3yoJJ_,_rı, Cüıırük El;: erleJ:: 

Heyeti ve Disi_pl "'-Uru:U.nr:ı. ;·j_·,.Ji i:;a,ü 1Y'Lr l:azr:ı_ orc;aıu 

sayılac<J,ıya.c:'3.k rı.erciJ.cr ele ı:;evcı:ı -l.ıJ::· o .Du: orc;anla~cı.ı:ı kazal. 

usuller içiııdc va:0 e !··,Cir,·!eJ.e:;:·i 5 r:;cvk ec1il•3n bu 5c; 

ıı1üne e;öre yeter 

vasfınclD. olı>.a:{an c:,"cjJ_eJ: ··c j. :L;J~eıı:Ja karqı: c:;ene;1 idare 

mahl:e·rnesi o1a:c 1 ec1j_Jc;_r-.ı ve leri tam bi:c ha.ki::ılik 

ör.ıleneme;yc:cektiJ:. 

lebilecek 1d.are 

ü il c~ ileri(·.e '"h" ] ___ , C~8 .... S 

lerini de gözetmü} ve bm1ların tm:ı. 

bir lcaza orc;anı VD.E3fını tar;:ı:nal::::.:cı lıt::J.linde Ön0iYI. (ierecoleri 

ne olursa oluuı:ı heT çeqit j;ıeL>elc,ı.in beheEıahal .D.mJ_:.rc:J.y' a 

kadar C.)-tmesi e:ib:i_ :ye~c.siz bir dereeelenmeyi ÖJlÜ')!"ilek iste-

TDiŞ ve r)U rJebcple .öe rıc:,tnindc Danıştay kel:L·,ı.esi l;::ulla-

s .. 221+ .. 
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rını, bunlaı.'ın tııabJ::e:üe ni-Geli;\i.ncJG }rı..,rrTıJ.ucılar olmamaJ.a:cJ_ ne
; 

olarak verdi['j_ :!G:cearı ,şu 

gerekç eye daymJ.dı:ı:'nıı;-;? bul unmeJ:t; ad ır: ııverc;iler Te:myi7ı Konüsyonu 

kazai usuller kullana:co.Jc verillektc ise de, mUessese Naliye 

Vekaleti 
·1·1 ., •..., A 1 

c· c· ·::-ı· a· -,-ı V'~ ~--ı.__;.-... .ı_ u \._, 

kurul:,.u~;: olu ;;ı~ baş .za::.'l ve~ 1•:yel e::i:r,_j_:,ı_ cc<::1.:nmaln.rı, hak 'lle öc:ev:ı.eri, 

sızlı~~ı ve lıÔ.l:i:r.u te,,ı ina.t:L c;.::;asl;n·ınc:t göre düzenlen.nıi.::; ol:mac..lı[:;ın-

dan bu ba;~:ku.n. ve ·L;ıyGlcr Lıeı:Jıxc ,s-i;o:cü cirm ektedir<> f_hı dur-o.m 

}r·'"'rcıoı•:ıc3--; lr·ız"'A n:L·teli1c-Ce ~ve l.:EtZZJ.J:. .~o. '] ,::, _,_ .. c. ·''-'· "c.]. usullerle karar ve~seler 

kim ve teşkil ettikleı·i or(i,.J.Jn ıuD.iücei~ie n:Lteli~-~inde gö:cr,ıeye ını-

Anayasa 1 nırı. lll+ ncü nkı_cl.ch;sinin '~ereJ.:u;er:;ine de daya:ı:ıına.Jctcı.clır(lL~) .. 

. rJ.ncla ü:;e, "Anayasa 1 nın JJI-9 ncu ve 

22 o4 o ı 962 gün ve 41{. bc:J.yılJ. Uilli(l 21 nci nıaddelerüıcLr;' iptal 

davası açmaU;a ye :cJ:eili ol<lD ki~i, l\:ı..rrul ve Lıakamlar açJ_kc:.a ;~;ös--

rııahkeme nitcli:,incle lııüı..ınicLc:t.C:i.ı[.J.ncl<:.u1 Au,::ı..;;<lsa 1 nın 151 ve 4Lj- sa--

yılı kanunun 2? nci rıı:J.C:C::.eıeri 

":ı·u··ı-nki;n deoı·ıc:<-.L·· 't~ıu nr-:•:_i_.n-.t·~,l_e·' ı·._,.,_,_-t~c".mir·ı ..• -i~)·+ek+-e r)uJ,ınmııD. yetki--il . .\.l. '-.lA - 0 -'- ., ·'- o .\. • - ' - • • ' ~ (J (J -V V 

(13) Bkz. Anaya,sa l'l<:ü:ıJcct:ic::ün:üı E.1966/16,K.1966/57 ::;.:ı.yılı ka-

rarı. 
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S izıı·::·ı· '10··rı··L·;,,r'1c'n T'"'C'ciJ. ;._._rE::.·;·•,·:.kı"r 11 rif~rn<>l.c'-e-c·;ı·r (ıc:) c.J u •---~'-'··t..:. -~ ~-~ L -·~ - c::• ........... '-~-- ·- '-.... .. -.- ... \. ...... G ~ / • 

Verci Itiraz vo ~ 

' '' . J ,. . . ( ., r) 1 ı • ' ı 00ı 8~PV°C8R,:rJıl lO )~ ı-r~-
-- ,. ~ - . ~-- ./ ,/ '.J ·' C_) _ı... ·-- \...~ --

miq bulm1rııa\·.·c :i_r ( 1?) c 

Burscla. çunu boLi.rtueJ:c ı::ereJt::LJ.: l;j_; Vergi İtiraz ve ~:ıenı--

yiz Koıı:ıisyotıla.cının rrı<<(di bakı ;yar. ı sal işıemlorc~e b-ulun--

olarak sayılal::ıilmec.ıi için., bs.:,ımsız clc. olına,sı gerekir (18)., Ila--

ğımsızlık ise 5 yarc;ı or ~.anı:n.JJ.t iö.::ı.reni:n hiyararrşüc ctenctimine 

(15) Bl-<.:Zo Ana;/a:;a r~.~ıJıke:•1C:.;inir:ı. J~. ı966/22, K. 1966/)7 sayılı 

kararıo 

(ı6) 

(ı?) 

s. 19J.li ; 

ko:n·Lwu. bu komiuyonla:cı rürer 

T[ ınc > jlı :z • 'J c l L>..o :;O_) -,·:J ı cv•.J~.-

1 ? 1 J oc)r:; -J-.-.l~ i ır, V" · ,· J q()L'-/'·,·ı -v ıcır)· r;;:z,. l'J ·7 l c~r:; ·i-: ;:ı•"' -i h 
l- •J g -- ;JC ../ U<.:'.·-· .. -Ll ,_-:,.. ~'··_)O - ./ ·- 1 / -·-' J..i.. u _.1 '·- ./ ../ 5 c_ O o)- ;f\.J ./ V ..A-l--'---

~, ıcv: r;- C F l ,,,- r::;J· .~, -.ı - 1) ·ı 9 .. ,- t. ·ı· ··· .., or r::;ıo ve .2.ı. ;;u.J .LJ, .ı.'-~ _;_>·)_) '·:·c.; .L ,.J_, ., __ b~J arı:ı ve ...:ı., .L 7 o:J u, 

T,T ı oc r:;;c-)·;:, c• cqrı' ı ·ı/·q .,., .. ,J ... , .. , ,., ····ı--·· i', .., n c·: ··ı '"'(l' ı r-'r1 Cl11.. 't'ı·ı-"u"·--n·ıri; ·v·l;·: l ,.,_, B1rz 
-':Lo 7U./ ././ OC.ı..u ·'- .ı• .. C:ı...L<:.l--LL-'-.'-- Ll.\ .C• .. -·'- .": ... Ct.._ 0, ......... ___ ).. .. .I.. .. J.\ ...... t..L.V-V~_ı_ o )_ Je 

( 18)/ ·"' ,\ . · .. [\ ·,,,
y.h..lr..:l.J..\j' a.,_ .• :rrı .. s .. 190. 



tabi olınama.~n ( 19) ve yarc;ıçlarının c'_c:J. yarc:ı ç .. . 
guvencesuw 

Oysa, syonların.ın ve 

üyeleri, gencüliJo:-le id a.r 

ve yarc,ı ç güvencesinc'ien yoi,.;:sllil. hı._,ü-cunslaktadır. l'Iuvaz.zaf Vergi 

;,~ l;_o;,ıisyonun1JJJ. ba .. '}Js:c:.n ve 

U .. yr-~ ı er- _j_. D. ı" -.L.--,.L o'""/. l.L-i ; __ ,_,,,_-· ı· c• J C)'"' .; A ·y· l •• , .. ·ı • 
...... ........ v ''" ı-..,; _ vJ _ _ J_ ' J:l. _j __ l_', ;._'\. c 1 .:\.r=L~ denilen bir Jzu:,:nluşa 

bad,lanara]{ ad ı çcn bu. küjilc;:cicı i6.u:e ile ba:~ları a?;altılmak 

ve kendilerirw bir ~/C.:cgı c:)).venl:L;~i verilro.ek istemn.iştü· (22). 

Ancak, Ayırma heclisin:i_:r.; BrujJ.:.:m.ınıcı I'1aliye Bako.nlı(i;::;_ 

olrıası, di[';er üyelerden ücisinir:. c:Ic c~eli:cler Genel ·L.t:cij j_l e 

Vergiler Tcıııyiz h.omüıym:n.ırıc:. an golen birer üye olmauı, re:cek -sa-

pılacak atamalQrda ve 

görüşünü baskın çıkaroJıilir (23) .. 

itiraz korn.ır:ıu vere:i tarhını yapar!_ ıtı.e~ııurun da bazen y,o;_rgılaı;:u::.:. 

işlerine) ve 1\:ara.rla:rı•ıa tılr,ı::un, bu o;:-·;·;anların oiJjd.:tif ka--

(19) c• J 5- ı=; o •\ T.:· ·i ,-
ı-.:>• __ / 5 .l.l.J.l.,.:LL/' 

So (/-J-5; C/'·,G-i:\N-
" --· "-'-.1.' ' s. 191 .. 
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rarlar verı te niteli ,ını biT' y~-:;rde be:.cele!iJ.Ü} olmaktacl_ı~c. 

mümkün de2;ildiro Bunlar, fonkGi~y-orJ.ları yönündEm idari yargı 

düzerı.i içir:ı.de yer alan, Q. j ....... .,.,)- -y> '")••- "'1-· ·ı... -:-:, • d.. A l, k . '· .:.) • _,., 
ıa.b.nl, o .. bcE~.ıJ,_ Vl~ ı .arı oa. ıLHCJ.a:u. Haliye 

Bakanlıttına ba:~,lı 'birer 1\:'LU'ul·u ,'] n~i-·celi!_i,indedirler ( 2LJ-) .. JJu_nuıı.. 

sonucu olarc:ı.::;:: cl~:, adJ_ :~>,eçe:o Jcorı.i:3yonle.J:'Hl yarrzısa..L işleırtlcrde 

bulunJJaları Arıayasa 1 yu a;;l:ırı cJü eJd;e(:ir (25)o 

:Fakat, Yüksek 

kuruluşumı düzenle:'ren 5655 ;:\~-\~ılı '~<:;.nuı:.m ve hu kanunun herhangi 

bir maddesini bugline 

belirtildi~i üzere bu ko-

misyonl,J.rın ya~q·;ısal k.ELi:~arJ,::_.:r ve~cdiklc:ci;ıi kabul e'cııü~;,: bulun:nıak--

tadıro Bunun ııra(;ilc ÖnGJ,.Li, Danı,:;,ıta;/ Ka:nunu ve Vergi Usul E:anunu 

hu. 'k·u.' .;.rr.ı.l er ı" _n_- ,_-L-.(_! ı_;ı-cr• ı_:> l ;::ır.,,.,, c J ·-ro'.,.,., .:."1 c",.,_,..., l--e·n ,:: _, C']. nı· n· o·. s"- e·r ]. T"' ( ')[.)-) _, ~ _ •CJ ;_, ··--·-·_,.l.ü.LCü · _ J J . .'.l.U._ .lG.L.i .... >. ~ ....... \ .•• J.,:;ı .. '-.) ' v .... .0:.\. o 

( 24) ONAH, a" • e. , s. l 91L~; D UHii.!:, J.eEJ:'ı.~i..]:;~F~_+J; ir_1~z _.Y4E:;~ :~~;pı_;y~~-2;. 
!i?l:~i.§_ygp:.~--~.2-_)J_<:~..Y.e_J:_gJ:_~J2ı:t2-_.ı::ı.i:l.<.·:ı~:ı_ırı....A10-.J?2ti-l. s. 50. 

j_ vu 11' i c ar j Il i111lo:c AlcaC:~(;i:ıir:..ıi 

Dergisi, Cilt: V, f;çı,:;··ı: ~:~, 1\,_u,;nlLl' ' atbaası~ An}:cı_:L·CJ,, 1969, 

s. 305. 

( 26) ÇA(~J\.j~, a. :c; ,.!.•. s .. 191 o 
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bb o 521 Sayılı JJ::-:.:ı.u::c:\; Ke.nunu li..c;ıEanc)_;JJl 

Yukarıclc.'. cl,_:. de: · _i.ıı.i~._(li:,i uz or:::: 1961 Anayasası, :ya:cc;ı organı 

Kanunu ise, bu vraııı ola:ı::e:üc kullanı:ıaktac:.ır dcm.ilebilir 

(27) .. 

Bu konu;yıı açıklaya.b:iJ_r,ıc;!;::: iq in JJacıı.}tay Kanunu' :cı.un 30, 

31 ve 44 ncü r:ıadö eleJ:·üü b:irl ilcte c1e e:üııo.k gerekir 9 Dc:u:ı.ıs;tay 

Kanunu ı nun ::sı rı ci r.ı 
-·, A 

cJ.esi, ıı .ı_(<,crı ;yc:n:~~·,ı :ı:.ıercilcrindc~n özel 

mercii buluJJ''1c:c;yan yari':ı kc::.rarlc:ı.r:L Davc:t Daireleri ilc Dava Dai--

releri KurultmrJ::ı terıyi/~ yolu iJ u kr:H.:::üı ola:cak görüHiJ::' 1 cieEı.ekte-

''le~ ::ı ,~ı" ·va-r'r··ı 
·- •.. '-.-~-·- ı:.) c..-- ( ~) 

yetkisini h:::.. ıZ : :ercile:c iU:·ar:;ınc1c:üd. (CÖ:i.'GV ve yetki u-yuq;~ıe.zlıkla.:cı 

.... n nın do([,:cuc\.,:_,:ı clo(!,ı:·uya ve ker::in olarak Danı::ştay' dz-:ı çözümlGJ:J.e-

ce[';ini belirtmiştir.. Dmn c/c Kanunu bu madde ilP yargJ_ y<Ytki-

sini haiz OJ::gan.la:cıu vc~Tlı,~,ını de. kdbul etuiş bulunıi1t:ıJcto.c:.ır .. 

yani rarüıkemelc:r, c]c~r'sildiro Gene Eı. LiA ncü maddeninin :O lxm--

dinde de~ • ;:ı " veya ıuarı yar~ı ınercileri 

arasında çıko.~!. f',Ürcv ve yetki 1):;)'u·s'~-ıazlıkla:cı o o. 
11 nı:n Dava :Uai-· 

ganları arc.u:::ınc'Jn ÇJ.1.cc:uJ r;öı:'1~V ve tki uyu,'_,;aazlıklnrı ilc ilı~,ili 

yı.ıkarı belirtilen D bendidir4 

(27) GÖ ZÜI\lJY.· lJl,~ , J\._' -{_ f:')_J.J ' 



- --- ------------

Bu nıaddedc:;ls:i yar; .ı i ~~-J j __ :'l_ j. IlC U 

-rı,., ""~ra~"'-"l O"",_ ,,.,·rıı ı,- ··vr'··~--.-tı .. .,- .:: ., ... , >=~"' 1 
- (/' .. L ;_)- J..: '-C<.... ....:._ . .:· ... ~ cı..:• .. -~.J .• L '~ (_.:,,_·_ r~JJ._,_ 

landızını orte:ıya çıJ;:,•n'rwJct ı:c ( ) " 

rını, 521 sa;yılı Danı.~~:t;:c:ı .. y 1CıJJU111:> ı :n.'.:ı.. r öre birer yarc~ı orcmı.ı o~ 

larak ko.bul etrn .. ek ve blJ o:c';;;a.::cıla:cca vo:c:Llecek kararle..::cı Daxn.:J-

DiZ;er bazı kişilc-:orc~ r·on; ise, DD.nıi]tay Kanum1 yönüne] on 

yargı OTf'~anı krı_vra;urı_ı [/!IÜ~) ülill'd ... ~ yoru:r;Üa•'liJ.k Ve bcı.('~,]_),lf>ız )IHl.ı."l-

keme niteli(:,i::d:; ol•ı bu 

işlemler oln.rak kabul et<,ı.e:,,·,cı( r:~:e:celd.:c ~ l~unlar, tm ıwmi.~::;yonlara 

ba. 0 VUT'T'a""~rı J"---ıı' V'"·('a·J . ..,,., ı· k ·i Cl:~ıoı" ":.? J.Ll el _j_ u \...... -- - i::;] ---- -·· " '--'• vuı'ru.:c:. 7e koıı isyanların ver·-

d ..;··r ı -~ 1.,...,. ··-~·")-,ı.-~-..-. :ı._., -ır··--.--.::- -· ,_,.., ' ' l _, 1 ı ·ı ı t 1 ' ::ı ·rı .L:C ei_ı_ \.alv..r_ cu_l. C~cc .ı..\ ... c:c.L.l J.:}_ı_,_o:L.c:C O.Ul:CrtxC J<BCU e-·m.e .. ·~-GGC..l' e:c .. 

D1.ırurn böyle olu:ı:ıca 5 ko rı;yonlcu·ırı. lw.ra.:j:·1arına karşı Dcnı.ç;tay' a 

açılacak t 

ı ' 1 B. J . " . D ·rcr·J· s·ı· .·,-r'1 'o·n:'ı ,,._.,, •. ,,ı l er ır .,J_!r:ı :. ,., .... ~ J..,JccL .• J.,;.Ll_o Özel B<:ı.yısı, Yun.i Desen 

Ticaret Limite~ Şirketi _,_, ·· ·· ·· " ---. --"·· ı9E7 urJdc;c:JJ.~ ül1Kcl.L'c.J., :=ı , 

(28) ARAL, So 559, 550., 
(29) ARAL, Ya.:c•c.,;ı Orp;anı Olarcı.Jc D,:tnL;t~:ı.y, s o 560; GuZlJL\Ui.-l.fK, 

a., e; c:ı e Q ~- ·"'"E.f~ .,_._1J'3"r3"""~· .... ___ ... _. ...... .... ,. .. _ .. .._ __ .,__..__." .. .L--·"··"- ··----"'--u ""-~---" 

(30) Bu o·o··r·i1c.' ı·,.,.;n blrz ·D···u····eıtı·l\r ,., c .. ,..,,. r:c) 53· 'JO.l.Jü''' ",..,. ıı "'12LJ-· t-: 1...-~t-:] \-;-t- -·~o .l.Lti.l.'-l' O.c(:)9""'~--~•rt-.>• .. )c.~ 5 J J.,, ... · .. G;~_'ıoıo,ı:.:>o- 5 

Lı. mı· t eel_ .·.:.:=:_'. -_·,_-__ .,_..,l<(::d- :ı'. ı·: ,--,·:--ıo.-:ı ··_; c• ı t\n 1-~''""': l ·--ıc.(~r? s~ ıS-· :_)_u·'. _ _, _ ,_ ~ u_ _ .1.c;..ı. u ~-U. k)_ ı _.:J.. . •. ı.~ .. c.,_~. t .. ' _ _,_ ) .. .~ , .... ...,. ı. 
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Vergi itircz ve Touyiz 

rarşil;: bcışvunta, bunun i:Oon·ucu olarDJ, (L:c aclı geçen Jroıılis;yon1a-

otro.ek 

ijr;t or--

vanın alt or[.a::n he::ehnn. i ·o ir bn vı..;,I'Trı__-:, olmaksızın cJenetleıne si 

demektir o cı .. :ncak 

uyuşmazlık clu:cıJi•la:r·ınd:::. ı).yı_,l,~.ıu;:;.zlJ.lz-:~:_a il:i,ili kü;;;ileri:n bD.i) vuT--

,o:c :yarıde .. n, kor:~üıyonların 

verg;i daire]_G:c }. ~::IeJ~iiıe f.~c;ç iiJ orr.J.n~~e ctC~_J_:n_r-1 ka.T·ar alı·::ıa~-<-~~=cı cJ.u. söz 

konusu de .,'_:r_~.·-·_.l __ o"·_·i_·_n c:-<,rj\ J''r"lC"' I;Te 7 '"J. ·J··-·,-J·-.-.. -:ı,~ ve :Tı(,ı·ıyı· '/ '{o···ıı· C''iTO'" ; ı ./ (_ J o :i. u J_ c .... ' _._ ( . _ _ v .. J. CA..6 __ ·:-, l _ .... J -L- ,....Ll. o u l.J..-

ler ve r~eri ala;rı.a.zLJr (3j)., Dı.ı. 1G)I·J.isyo:cı:Ların görevi, verı:,i u;yuş-

me.zlıklc:ı.rınırı. kanunlara lJ;)Igunl u :l:ıını ,· ·;TJotleme1: ve kc.~ .. J~\'1J::ları::::nn 

yerinde olEıc-ı.:cı1ası d -:LLmıılo.rında fi1J:e-l:\:rüüh:i.C,ü kaldırmaktır ( jL+) o Bü

tün bunlar VGr i itiraz vu IJ.i('Jmyiz Ko!:::i_u:yonlarının verdikleri 

kararların 

da iptal 0ava.sı aç1]a ola.n:J.~~i;ıın o:ctalln:n kaldırnaktadJ_r (35). 

c~ 213 Sr,'.yılJ. Verc.i. Ur:-;ul Lanunu Açısından 

Vert=:;i ·om.:ıl Karıunu 'ııı.uJ. ver.' 

ı:::ı·ncı· Trı·ta·ı.,ı·'ı.C~.-ılrı· 7;r7r; Lıü~ c~ ""l,......~~ r·ı<"'(:ı~:·r.-l ,-ı-.-i · "1 . i.\. ~ l. ·.u .. ~·~- ./ 1 - r ./ .ı.. \~J .. .ı_o. •. cl.ı_,;_,_, __ , ___ .. 5 

(31) ABAL, Y .. 2.~~:': ~--9EL~~~~~~~_91r~'i~;._:!g:2~ı~l~t_? .. y, s. 538; ÇAC~AN, a. c; .. m., 
So 193., 

( 32) ONAR, a .. c_;., e .. , s.. ı 91C; .AIUU), !~~~-C2-__ gx.e;arıı Q] .. aral:_--.. P_<:':..l!l-..:.~'.!.E-.Y 1 
So 538. 

(33) l}A:JAN, n .... ['; .. Tıı .. s .. 193. 

(34) ONAR, a" .e., s. 1916. 

(35) ÇAG.AJ:,, a.,[~o1Xlo, s. 193. 
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Komisyonlarır:ıın işleyişini cı-\!zenlerııc:kte::c"J.ir. Bilindibi üzere 

ı l 1961 t·"-i"J·h-inr''·"" ·'fu·- • ...,,·;.~.ı-,·,:;."" ····ı··--.e-r 1'"''.l ·L-,_,,'l"llll 'rJai.;ı-rvısıo:· •- • -- Cl.. .. - -- -ı... ....... "'-' ~ •. L ı._.1.j_ -'-'·'"....:)C.: ~.ı· J... _. __ _ı_ l.;ı...,. _r_\...(~'-..L- ' (,) .u. • _ ,:::..; TiJ.:~llık e c: ı e 

ni te liG'; ine ,<?:::ı.hi:: ol:ıayan bu ko:oı:i_~::yo:ı:ı.1<ı..ra yar[:;ı sal :;örc;v ve-:c:-

Ancak, v·eY.'C;i i_; ~:;ul ı Ji.i..UJ. a ı ya aykı:cılı:.ı ilm: i 

elirtiltip iptali istenrnrra~. ? l An.ayat>a' sının eçici L~ 

ncu maddesi, .. ı ... 1.ı_··ı __ ll __ ,.-_i_c_;_··,l ... ·o··· J ·ıor::)·j_· +··"'rı"hı·,.l'·' lr·~····ırı-r ' • --o .• -;;\..: vGl- . _ .~. •-• ~'-C"-~'-"--

çıkarıları kar-: 

c ı <.Ü Cz::J.VfJ.rJJ_ açJ_laiTlayaca, ,ını ve it iraz 

yolu ile olsa dr:ıJ.ü ·;1D.hkc~,,ıeJ.•:;rd<; A:rı<-ıyas.t' ya aykırılık id(~~iasının 

ileri sürüleııı.<::yecei\ini belirt:uıi::; ·bulu:o.ııcüdadır. Eaka.c, c:ty:nı 

madde cJ.i!~er yand~::ın, l::ıcli:r::tilen tar:i .. hler nrasırıda çıLartılan 

kanunların, rJ.iCor kanunların de[J;i.~ıtirLi_ı,ıesinde ve lc1ırı1Eıa--

sında uygulaw:ı..rı kur.:: J.lr.-ı~ca göre ele · C}tirilebilecesin.i veya ka1-

dırılabilece;\üü belirt u.cı bl!:Lmır:ıaJ-·c.J.Dır o Bu durunıda Verrr;i ·usul 

Kanunu' nun 1:-;E;lirt il,"n h " (L\.) 

kaldırılmadJ.;',ı sürece, b"t.:ı.: .. üarı uy;~ .. uJ.a,~.:;.;ı_ zorunlulu~,u iL:. krı:c;_;;ı 

kar ş ı ya bul un.T·l<:-ı.kt ,'.J.:'fJ. z o 

Burada şunu (]::ı önor.ıc boL:_:c 

b(., E~) VUrl'.··ı· a .,,;-O l"l:_.. . ..\ .. J(:"'"'"'·ı· 'u' "'U] · .. ,· '' ·l·r·•·r·l'l ı ··'l" ., ., ·b..,. zı '·ı~- ddeJ.e···, .; \r]_c' ( 7/1) :.<..'C .. l J . , ·,j_ h- .:,-, . Le,_!,.! ... .A.. .. L- · .. -\..·'.1..'. CC J le c1. · .1 . .J-el ~ '-. ./ ( 

kapanrnıç bulum,ıaktadır o Bu cL::., '' .Lcla:cı....:nin. her türlü eyler,ı ve iş·-

(37) Bkz. V.U.K. Mad. 392, 400Q 
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lerüne karşı yarcı yolu açı:ıctJ.C'. ri (1 Annyasa'nın l:iA nc-ı.J. 

Yl_).·lr•o rıa' •:ı 1-· "'lı' ,_,.ı- ı· "t ' 'll .. ,., ,.,a··ı U""/•ln·todc.oıı c'~l+ .. l1-nt :l.; V err--·ı· ,j_· -:- .·LJ"''R'7 ve rr_·'eı·.r.ı-... -~(~ cı... ,,.Jı.:..; ____ Lı __ _ ı_,._.,_.._ _ ____ c; Lt ,_..__ v.... u -~- A. c.J v _ _ L.J _ 

yı z Ko m ü.:ıyonları , 

ganı det:;ildir:Ler o J:ı'alcD.t, bu [;;uno kadm:: adı §.~,eçen koı:ÜSJOIÜarın 

kurulu::,;unu clüzc:~uloyeu 56:S5 :'J<:yılı .i:c;uıuıı voya bu kanm.nm bi:c macl-

. . . . l . 
]_ J_ f', ]_ ,) ı ' yasama orc;anınca 

da d.e:?~L,:t irilrıe.ııiqt; ir ( ) ., :ı:.Yu_nıxcı. ,sonucu, koı_,üsyO.iJ.la:ı::, Jrond.i-

lerine dür:~cD. y.J..:r·r:~ı görc~vlerini 5~~1 s::x}ılı Danışta;'{ ve 213 sayılı 

7,orunlulu[ju i:tc kc:u::r-1ı kar-

Kom.is;yonlarıcıın sta l. le ... :i.ndc ·:yi_ .c.~ an ö:nce Anayasa' nın ie>t ecl.iU;i 

anla;nda kökLi bir cıc:;(",i>,;jJcliJcl0:o.<' yo:pıl;,ın~n ~1;erekmekted ( Lj.J) • 

(38) Bu )7 Üll1 l ('J<ol-• -~ 11 ""1"1"\T'"'"i'-' f-...,ı·ı .!J·=ınl •r··'-8<T 1 'J.~ ;~ l..' _CL..ı_..LO.. .ı.i.J. .. r~ ... U \.A.r.~U- .l.ı- .L . .- , .,..' .. --':} l;c..J t:l ilgili JL!-0 r.ı.cı :ı.tla.d-

desinin I'eDısilcile:r· lıeclj_ r_;_i_nd e :~r:örü~y[ünıe si sırarnnda ele 

(39) Oysa, Ana;v-amının geçici 7 nci !n .. ::· esı, stattileri Anaya-

sa' ya uy::':un ctü~yi:J.8yen kı.:ı.r'ltr:ıh:~.~-Tü c1u:::··mnl;:ı..rıı:ı.ın en geç 

25cl0o1961 tarihinelen ba~şlz::ı.yoı·eJ;: ü:::i yıl içinrle Ana.ya-

sa' ya uyduruJ_!.;lası : crektii).ni belirtniştir. 

C 40) ÇA G-1>-h ? <-J. o ( .... F1 o s • 200. 

CL~ ı) ÇAG·Aı~, a. ~~-.o m. s. 200, 201; D l.J:u\J,,, ~\(_O]--:J\iler_~ i2::._~~Y~~ 
r_ı_-n.,.. . i'. ·:ı. o-·· ı, ·n ···l ~ ·\r ::-.-, .. r .; ı·-.Jrı-~--i ı;-f.···ı""-r--ıı'~ın ~ı.:~J-"oc:-.-~-ı· 
~1/.: ı ~._.;'-_':-2;1• ~::::.] 0~~,::~;:-:_~:1_:. -~-=-f~- . ...: ~cl: i~~-....~--:'-:.. :...G~::...-c:_:L_ 0-_-::-_-::.,_....;_ • .!.::.::':.:-.! __ '-~l:...::.i. 

s. 51+. 



Kı.ırulu 

nunu' nun kap;::-ıaLıın:: ver: :üc:cde:ı ::~ o~·;an a;yıışnaz1ı1dcu:'ı aynı 

derecede çözü,ü or: ,anlardctıl. fo.rJ:~lıdırlar o Yani hu ver,,·iler-

yerine, :iÜ'J.rÜJ;: 

ıncian çözünlenir. 

Gu··~r'ıriik ·ri·~ l,,,.,--~ TT,,-,.,-1·-L· ')-· ·1- ·i cr> T'E"·:-
..• \.....:.. ..... .1. v.,._"\.1:..., . . j_":,_ VI.-·- V _ l- ' V .ı... ~L.. / V '] f3a:u_,ı.yi ve tarıu konula.:cı ile 

gürnrül:: tcı_rifesi 1ı.zerinde uz:J,Jr:lı:_,ı ·bu1UJ1an kiçiler 

iki yıl için seçilDi,~:;; uç ko1·uü:ıer hake: ıC:.en oluşur o 

kemler J..sA, Günırük ve CC'el::cJ ilo ~~ic.sn'cYt .bakanlıklo.rır_ı_J_n öno-· 

risi üzerine ortc:ık k,:ı..rarrı.c.~JJ.e:; ile ,).~,:uı.ı;:lLU' o Bu koıjıiser hakeLı.--

lere, her uyıışi,l.c'tzJ.ık iç in -Ga:':'aLL;~j:ca :Jcçilen birer c;kspor hakem 

katılıra 

Görüld zJ da, Ver;:r,i 
'·ı • J:cJ_raz ve 

a::::;<·_;::;J_ 1 nın istedi[ i <n-ıla::.:da 

bir yargı or~~~ı do~ildir. Vc-rc·ı· "r·+-J" '"! '7, ~-"-O"'l~ ,,.,:ron-· 
V l) J.... V --!... -··· •-~ .lL_L ı-..~ cJ 

ları il(~ Ver~·:-,.i:Lcr ~Cci-~.J.~y:i_;; _ı,,_o·i~:.i , ırük llaker;ı Kur· lLJc1Em dab.a 

çok yarc:;ı orrc.anı ııitelii, indediı:J.,~:=:· o ÇünJcü bu kor-ıü;yo:ıLn:ı oluş-

turan üyele. , daha nz i)at;,:uüı Ayı::_'jUi:~ b.oclisi denilen lJ 

Gümrük ve 'I'ckel Bakanlıf~J- ...:; "1 ~ 
.LLC B [llic_=ı..n l ık:l ar ı tar <..: .. :C ı:nd an 

önerilip, ortc.~k ıi:ararnaı~ı_c ilE-~ ,:ı_·ce:ınırlaro Niteki-ra bu konu, Ana-
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yasa'nın 114 ncü maddesin~1 

hakem Kuruhmun tan bir yaJ:.:'[:;ı organı olıüadı[i;ı belirti~tc~ü]ti:c(Ll-2) .. 

Fakat 

Ko 54/3129 E;a:p_lı ke:ıra:eiyle bu konuda şöyle bir hükü:c.ı verı-Jü,ş-

tir: ll 1" :; i' t'"'""ı"'i T' O' V 1 n+-~ 1·< "l z "-'ı" 'o _L. T' T;' 8·' r n]. o"La"' u"· U· ··ı d•) rı ·:J·· ]. ·e ..: ı,-~~ l_._..,_Lc1'l.f'ırı __ 
Q o Cl ..L ..... 1,..._\..Ç_,_ -..1. U Ci V -'-• J .. ~C,. ..JO~ - -- .L .L -·- \. . .1 - \.. - "-.) .l_ (J..J...l_ , --- ..LJ.J.. V .L.L 

tetkikinin ve:u~iJesi clJ.,üesirı.6mı. oi 

yine bu mercie aitt;iro o o 
11 (L~j)" De.;ı·ıek ; VerGi itiraz ve Temyiz 

anlar:1di1 bir yarc'ı D. t , anıç; a;y t <XC' af ın d a.rı. 

yargı organı oLı.:ı:·c:ü;: bul edilr.h: ed.ir" 

·rllUlU 1 nu cJ e [~işt iren 1Cl5 cJayılı 

Yel". ı' ~''.·'u'rnr11'lr K"' ırın·r•u ı ll'- n r,·e---. ,, -~-, '-' c• -j '](1 
(.ô ~ c C"> ("' iu' ·o-ır1ı' k 1''' "'lreS'') "!7"u"'11 J 11-.. L U ı.l . .!.:..... c-..A..Ll,~:.... .. '- ~ UJ.J. ,_.:_! J...v.'-·'-:{t...-ı; __ ,_ J, _ _. ....ı_ı..)\:/' U J.k. l...v- .l(~W.\.. r.;. _,~';.-_ı_.-~--~ .... 

nun Anayasa 'ruc~ı istediii;i ,,_,J.L=ı.n.da bi:.c ;y.x:_~';ı organı olup ol:cıaclı-

leri ve mercilc:;ri hususux:ı_clo. buc.'')ne Jca.clar yapılmakta bullman 

leme alımnı.c:tu:.,o. 11 (L~L~). Y;::rı.l., 5383 SJ.yılı Güuı:ük ı__u:ı. u ' n uı.'l 

yargılamaya iliq=;:irl hüJcLi:u.ıleıi:n.d c, lGl=:-ı r:::ayılı kcmıJxıla öneuli 

hiçbir del{,iç ik1i'::-

(44) Bu konud;J. dah::.<. fez1a bile:i icin bkz" Gür~;rük Verr··:isi ICa-
. ·' .:ı -·~·· -· --""-=""'-..C:..C'&.-........... ':.·-~---"'---~··~--

20, 

s .. 17. 
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gBrlişlerini şBylece bzetleyebili~iz: 

i. ::CL~ d.eJ.:ece yarç:;ı oı-'('c::n-ıları, ·ıahılli etkile:c nJ.tıncla 

kalabilirler. Oy,sa ki; i30n derece yc:ı_r:_ ı orr';anındacvı ö:Jco kuru-· 

lacak ikinci bir orc.an, bu etkilerden uzak olarak cLıhc:. objek-

tif kararla~ ve~ebilir. 

ii o Uyu.~;;,,<J.zlıkla:c, i:kinci d-::.:T·,:;ce ya:cc;ı orr~r,unna gelin.coye 

kadar yavaş yn.v · oltE.1Jrı..J_c~ı:]ı:c Q _UıJ_ ııedcrlJ._t;, ikiTıc i de:L""ece -:./·t.~ıı:e;J_ 

iij_Q ~]_]:\: (ic~.:~ec~e su::-ıJ'L' \.istünde bi:ı: ikinci oı---

f;CllllD bUlUYll.L)U ~ ilk c}c~L~Cce yar; ,ı ()]_:'L cHll Üyeler ini cLclhC1. dikkatli 

ve titiz ol;:LcY~'- zorlar .. 

iv o Uyu(:'.'ldzlıkJ.3rırı, bir 1:.:o:c·c; ille derece yarr;ı o:c·;,rc'·üarı:Lı.-

da, bir kcrr~ do ikinci derece ;ycı.r:'ı O::C(!;cınlarırıda inco:Le:oı!1C si, 

verileeele JcarttrliJ.Tın 

Vo Danışt;:ı.ya irıtik:cı_l eden vo:c·j_ uyu;yJazlıkları:n.dcJ. Vere;iler 

----~---~------·-----------~---~---------~·-···-·· ... 

( 45) Genel ola:c:'c)< üç dere~ cc i 
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Ter:1yiz Kmni,s:y-onu bir fYUZC!.GÇ f~örevi ya:ı_)ıaoJ,:t ad ır o Bu ko:riıisyonun 

aradan kaldırılııası, Da.:c'lır,:;:tay 1 ı:n r~örevlerini dolıa dc=ı. a.rt·t~ırarak, 

uyuşrnazlıJcların çok daha uzun ,si~:rr'1'':r:de çözi.J.mleru-nesino f3ebep 

olur (46)o 

b .. Uç Dereceli Ya:cc';ı 85_::-r~e:: ıü:ı.in Ge:reksizl:i.;:,ini ba-

v1manların Görl..1r}leri 

Üç dereceli yarz;ı .sistenini.n '(Hrelclili[;ini so.v-l.ıu.anların 

görüşlerine karrşı ise sı:caic.Ü;)dc şu r:ö:cürücr ileri cürülm.üçt·l.ir: 

i o 1::i..-li: derece yarrJ.~ı orf:anJ_a:cıxıı:;:ı, nahalli etkilo:c al tıncı.a 

kalabilecekle:ci d'lişüncesi hul~·ıki aayılnaz., Çünkü, k1U'<:Ü, yarp-;ı 

OI .... ,.,..-:ınlarını~ı i v-i l;ı· ,_.ı· ıe·c·c'le'ı1 ku..L.,..,ul Yi:·J.."'ıcı·,.-. ıraı-ıall ı"' (.+Jcilt.:re' J<;:en--\_)c.... - . - .l.. U -'-· -···- "} .-.- --· .. . ~-··-C 0 \. ..L.. o .1.. . .ı. - V 

dini kaptırmcı.nıak;> her derece yargı orf;anlarındaki ·d.yelerde ara-

nan. nitelikti:c. Dif'';er yandan, rrıc-thalJ_i koşulları bilmek uyuçmıaz-

lıkların r:;örülDw sinde ya:rc:~rlı ve bazı u;yu;:;nııazlıklar içirı. L:;e-· 

reklidiro 

İkinci d için doğru 

olabilir o ::J'al;:.··Jt, bu i.şi c.sanen ·[;.;ro_~y:::ı_z ort:.anı olara::< çcı.~ li]an 

kur·uı uş yapınoJ~:·c z:~cur. 

iii. Ilk derece yargı orry::rLlEı:.cı'.ıFt ·l3.yel erini ko:ckutc:uı şey, 

bir üst yarc;:ı orc;anının ohıası :c,_,_ıc~ı:c? Döyle bir korl~u.dan hL1yLi.k 

--~--~--~-~-·----· ~---~·-· ·-------«~-~-·-------···-~·--· 

(46) Bkz - ·,:(o' ··iri·'· ·' .,.., c• ')E" rı7 _ J.J.LLJ..lc·, .u, a of_,., ..... " o o c._ ; , c... • 
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organından c'IeCil, ha1-c::a~lü~ ctr-ı_ukt c:rı },:or:luJalıdır. 

olan ilk i-cıcele;:, eden daha y e:.c:i_rı.c~c; bir s mı uç <lo0~uracecL.ını kesin 

Olara'Jr kim c:·o···vl Pve-1·)ı· lı· r·ct h·:ı·i-·c'- , " . ·.~ . ı .. _ ~;,; d - •-' u -·~ - (., J ' "1 ikinci derece y:.::ı.rc;ı o:cr"anının 

inceler;ıeleri daha çoJ;~ bclc,e bzcJ.'ÜıC:crı. olclulsu için, l'JUJJ.ların 

verdiC;i kararL·.:c, ilJ<c dCJ::uce y·:cc::L o::::·cs<J.ıoılarının ka:ı:arla:cı lcadar 

dahi gerç e[;c uyr:ıayabiLi.r. D it ,C'T' Y'~' 

yenı bcU~:b:ı_:n -bir l·cre dG.!JY\. f Ö:c•Ü ;_e;_,j_, ilk derece yar[';ı orc;anla-

rın:.ı. halkın f',Ö:(;ÜlJ.d() a:Lç<.·.ltcu.:o}:: bı.ı.nla::~·J. birer forroc:ı.Li.tr; Jn:crt.üuş-

ları şekline soka:;_- ( 47) o 

gi İtiraz ve '1\;r:ı.yiz 1\.o.:Lirı;yo:ı:.ı_la:ı:ını:ı. ve:~·dikleri }:;:ararloı.:,:· c.:enel··· 

baş vurma b.eJ:::k":ı. s:enellil:::Jr·; r:ıcıJ;:lı tu:tu1•.ıt.1f]tur o Bunun fJOllll.CU o~-

larını Danı:,;-tay'a ~:.öt·L.~r;'l.ektcCl Je:c. Bu i~;cı gerçekte il':::i dere-· 

1-kt b''\-l<> -~ "c• '\T>">()~lc•T J.l ILa .... , a , oy __ ,_, c e Cc ... , e :r: b J .. --- '~ -- wiz KO!·Üc;;yonu gereksiz bir du:cu.na 

gelerek uyı..:ı.'~r::u.zlıl:J.arı:cı_ ç özü 

(47) Gcm,:-;1 ol üç de~i~'r,ccli y ... Lı:: ı rü uııinin sakırı.ct:J.arı 1w--



yargı sist ekir diyebiliriz~ 

Her şeyden önce:::, 1ı;;ru.şr:ıc:ı.zlıkl<.:ı..rın ça-i)uklukla çözüraleneı:·e}: ver-

gı si sterıi,J.i zin L:tç ch;r ce yerine; iJ·;_j_ du:ı~'cce üzerine Jcur::ı.lııınsı, 

uyuşmazlıkların çözünıi5JJ_·U en zır,(1 2.J.J. ·bir buçuk yıl lasalt.uç o--

lacaktır (W)). 

.. . c ) onerı ve tas::-ı.rıl2:cda dn. krı.b1ü r:)(i:l_,_,ü;j bulunc;:-:lli:tadı:c 50 .. Son 

olarak Danı,TC f- r 1 • l .. 'j l ., "l:)ı.;;yiik•• _ ·cara.tıJ.i.utı.n 1.10.ZJ.r ... ElO<ıra.lc 3anun Cli;)lJ.aK l]ZrJTG _ ...,, 

Millet lleelisine :::n.:nulan Ldare u, .ır)~l_o~ci l~nnun.u coa:cısı il0; 

senmiştir (51)., 

4o Ver(·,ı Yargı Lü:rceuin.in r:::ıoplu Y;.ı.rr;ı Organla:cındaıı 

Oluş:rwsı 

toplu yargı orr);nnı nitcüi(,indecLir. Hı.:u:üa_._·ırı bu nite:~Jikte olma-

(49) Bkz. P '"1 e-'t--1 J-ı- D·" "' ı· ·J c ı· ·,_,. c· ·ı"1 -L·; .. ı D ı._, L- u ' \...J ":? .L, / .1) -L • - •• 

C' ')57-2r~o · ı.J. L. ../;J, 

' ·:1. o~ J o - Q ' s o ]_ 27 o 



ları, ba:1;lı olclL:l\:ları 

Acabe V8T'f i uyu on: ı zl -Ll"l:ıT'ı.: ' ........ -· •._-; t -1'] ·'· ~-- t ___ ... ::.... ·---- ....... .\.,. 

çc;kten toplu Y<'lrf,ı or;,aru nitc;~:__ir' ine'le oLınsı [;erekLi_ r!tic.1 ir? 

sır:ı huJcukçul:.ı.:~· toplu ya:c·r_J_ or~;a:cı_:_a::cının t,ernkli olCLu;':1UlLl E>avu-

nurlarkun, bi:r:· kıf.ımı i:-3'-' 1m 

a o 
1l'oplu Y ar;,,ı Or, 

savunartlc-;.:;:J_n 

yararlı ve [!;Cn:oJdidir o Y ılc:n!. bu e;ÖJ::-lL;> ,c:lerde birçok ii]enüı 

bilgi ve tucrli~:c:si bi.r araya e:ulc:.'C·!:: alınan kararla:cı2-:. istoni~· 

J " ı k . .. . yar cı orc~an JJ..::ın.oa Y~iJ)L c.luı.Lır o 

ka. rçılıl~lı (:c': ı ı ct oldu u r,ib:L, l:)ıL k·urul '\.Hjlar üye lu:::: ini d.ış 

o: .. :;ı:anları -L!yele:ei J.re:nct:L-
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leriyle birlil e çcaı •:ı.la:r:ı onlr\.I'LL (a!.ıa iyi bir çek:U.c.i.c~ ye--

tüpüelerini sr'-[J.:=ı:r.' ( 53) .. 

ların GöJ::[;\:}J.c;ri 

ce=~--·~;l(f3:l.zl:L(S·ini SD.VUila .. rıla .. :cırt ('Ö-
\..) 

rtişleri ıse şu şekillerde kısaca özetlenebilir: 

Uyuşrnazlıklarc3 ı:,ı_ yaT _ı org.""\nl,.:ı.:cı -L'.yr-ÜL;rinin göstcrecc(si 

özen, onların ;::wrumlı..;.J._ı...j!~llil.a lxı ;lJ_dır o a ki; toplu y~r~ı o~-

"(\('': C"ık 0'( , .. _...;;·i·u"·"r y.-,·,..,ı· top-
J."' •../. ~ Q -·- t .~ ·' _L l• .. -- .• • (...I.,LJ. ' 

lu yargı organlarında hiçbir üyemin konuyu derinle~;tirıLıediL\i, 

S o :nır.·ı. En12:, lık 

ise bir anonir,c. 11 '1.0 Al 
•. A l_!_J_ işler1-

lerde olat~nlıstU bir tehlDcedir. 

Topl·u ;ya~c:.ı orr::Jı:nı i}CJkLL ıc~ımı eC:::ilirse ortay._:_ bi~:' ·öa;:;Jcı:ın 

ihtiyn.cı çıkar .. icıJ;;:at, ynrgıla1c-.ıdu. lx:.q}:::an kavramı ilc a.L~cüct 

rekli olnbili:I'., y-:n:r;ı ore;anlarının EJa1cın-

casını ort ko;;·nc:ı.k iç in. yet e1::l ic~ :i.:ı:· ~ 

---------------·-··-·· --~ ·----~~. --~--·· -~--- .. -···---·. 

( 53) Genel ol<:u.::aJ;;: t Oj) lu ysrr'ı o:e: .c.'JJlc~: .. Tı:ıın r:~ereklilii ,j_ Jconu-
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lcırındo. yoktur (54) • 

Gerçekten, toplu y:::ı.rgı orr'J.::t.nla:cının. yukarıda belirtilen 

sakıncaları bü:: yan<J., ve re: ı uyuşı:ıc::Lz1ıklt1rına bakan ;ya:cc~ı or--

g ı -'-ol Ci' --.pr· n'·'-p] •;:~-,lo ı ı c;·_-.... t:)ı·--i-·(55) :ıan arının u P-u yar,:cı oı, ,c.u::ıı _.~_ı c;~ __ J_t,J..J .• C~ Kuru_ na sı ()Eh ._, "~-I " 

Ç .. _ ı,., b ı7- -·..,ı-l· "'1""- b~-rr·---. UllKU ' ll .<LU .L. Ll ':i'- ccr _ı_:_ C))_ ihtisas nahke: .;esi niteli0;inc"l.ecl.iro 

Vergi yar,:sı ku:L'u1uş1arınc1c-ı yer oJ.c:m. ·bc:.::;kan ve üyele::ı::·in hı.:t:kulc, 

maliye, ekono:ü, i,şlet•~1e ekorı.onisi ve ıı:cüıase·rY~ gibi ilin dal--

ı P .. rında ve·t .,.,_.,li b-i ]_p·ı· "''-~ r·· ı' ·b-·L 0-1-·· •o, Sl '' r:o.-r,c·.l,r.; r. T3:,1-'-ı'ı'n ,_,_.)ı·ı 11]· .. -'t-, ,.-,_~_ı_ı· 'K·--~ u t-_,_ı __ - __,_ C'~ uı...J...._J._ -- _ ...... J.,I.C ... ı- _ C.:ı'-"---'-~-·-'-..L- c ..ı ul.ı __ . '-' . ..... 

lerin bir kif)ülu topla.nJtası ise ol:::::cn.::ı};:E:ız denecek cı.:r e;üç tür Q 

Duru.,_,;, ·bc')'yj_-(' 0-\-iHi"~ [·)ı'r l')-,rr""ı·\n •ccl-c:ı'l;l-·L,·;.;1l_L. c~·i[ı_·-.("Y' io·ı·-,., 
-~ -- -.,..~..ı---'--'C)~ ~ - ~v '--~l . ..ı..---'--'· V_\..~. -'··-...L· l..J....L......... J . ...L(_) ~........ _ ..• li:.)rei.l~=~-Il t;a-

~nanlanası ve uyu[/ıazlıklard.a bil:L:ck:i.:} :i.:; ; baq vurna;yı · üd5n ol-

" b'· ı ' ,_ r .. ~ .. 1 ·i --ı-,.-~- 1.- • , -i C ı:- c-- ) QU,:_ıU .ı.caa.a_ clZc._., u .. 1<.-u\. lÇ-.~D _)O r'.ı organları L;oplu yargı 

organı şeklinde: k'ırulrccılıdıru 

Nit elcin, h1.1 r::üne kn..cl~~r tn1 kor:ı. ii, yCtzılan yazıla.::c, yapJ_lruı 

öneri ve k8.nun teJdiflerindc ele rm lcuruluşların geneLLikle top--

lu Va-rr.:rı ku:ı--~1ılıuc··cı c:;r:o.l<lı'·ndro. oır··ıc•ı i)'rr.-o .. -,--.-1lrnu''c·t;ı·r V U ~---· '.C ·L '·:{'-'·'~ .!..1. .v .. l<_,ü , .. l.i~ı -L. 1_._ ___ ,1 >'] C, ( 5?) .. Di(;er 

yandan, yabaclCl Ül]ı::elercle ele Ver['j. UJ7l1Şj~1azlıklarına boJ~an yargı 

C 54) Genel olarcık toplu yar;']- oı":_·,anlarının gereksizli{~i ]:::onu-

sunda bkzo EREN, aogoe., r;o 100-102. 

(55) DOLUN, a.pomc, s. 127. 

( 56) Bkz o KI 6I_C.;Y.XC.JI, a ., C~ o e o , s o ;>co, ;2C)L .. 

(5?) Bkzo Y.~EHi.J~e.for~~l~.n~_c.~_?_}_üi121. __ ~:(_}J_?:'-'!'~'Eı, Cilt: v, re; .. 369; 
Verr-r·i l' · ·~ıı k e<· e ı ('r ~ F ·rl·.,..,u ' ' · c"'ı..-'ı '~J "' ı-;; '4 · ·ı.:o.c.ıı:·c l·J:.-üJJce-_ ____,-...... ----~;:__t?....__,:':.~.:_~"..:...'_....:::..._ __ :::':"-"•· ._·:~--::!.:::-~:~··'"v __ _: __ ... ~'~-~~_:_':~_.:-:-f.?_-::.J_. ~~.., ./ '_L ' -------------.---...-.. ~·-' 
rn e ı ~_:; r:_~ __ .. l~~"\~~ 1ır:ı ~--~t~~ s (~.q:~~~~~-~----- ::!~~~M~- .. ~~~.?;·~ç~~ }~~-~:_q~?.~~~, s o (

1 
o 
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oı'ganlu.r·ı toplu lltl 

B. 

1 .. Ver:~:i Yar~:ısınu:, :.Ld c:: .. ri ·:ı:m.·r,.ı Koluna Bo.ğ;lılı[l,J. 

Vergi Y.ai:'f!ısı yonun.cl.etı '}\•_ı_')ci.:yc) 'c=ı_c; kaJıı.Ln yapna rılnDındo .. 

esa;3 olara};: ü:i ln.:ı.rulufJ ~ birbi:c-le:ciyle E>Ürekli olaJ.'D_};: çatı:.,;;---

.!- "'Y ı c·' - ·r ( 5c: 'ı U u .. t l_L._ ./ / o 

Alrurrıya 1 de:, olcJcı: :U gibi, ba~',ıı:ısız bir vcc,~;i yare:ı kolu içinde~ 

runluluk hu.m:C. ir,Jc:Ot~1 ve:c•:;ucl:i. o ç·Li.nkıi 1)61 Anayasası) Y::u:gJ_ K: .. Qlı-

Korııis;y-onla:cının yer:t_:cıe 

tilen zorunluluk rır:~ci.cniy1o) [';cmv Donıqtny' da incclcnccclcti .. 

sonunda idari ya:ı::p:ı kolul1.EJ. bnU;l:ınrıı .:tı ( 61) • 

(58) Bkza Bu ctüt,lkinci Bültiu. 

(61) Blı koıı.uClrı c1rıJı~~ı f'clz]_c:~1. ·b5_]_gi i(;;i.L'J l:)]::_z" 



Diğer yandc.:uı Dmıujt J_se, verui uyc1şnazlıklarının dolıa 

başlangıçta iClari yargı clüz·::ni içinde çözi-'ılı:ıesi c;örü::rLh!.de idi .. 

Bu düşünce içinele, idari ve verf:;i UJ71.-1ŞD."3 .. zlıJ:::larınJ_ ilk: do:c~jce 

Tasarısını lı::ı.zırlaclı o IJ:i sarıya r~ö:cc, ille der2ce İCJ ,::ı_:r·u P"JJ.illl:e-

ınelerinin kurulnası e,erc<";i bar]lıcr:c [5U nullenlere dayc::s":ıdırıldı: 

ve hem de son dcrecu idare l0;3j_(\:j_:co ~[]_}c d_erccc r~ı~ı..-l:lker~lefJj_ 

• -· A 
karı.unl<:•.:cırı. ba~:;;ka ıctarı yarı--_~ı ore;o..n-

larına bıra.l::madıLı belirli ü,:lerclir ... ::u dururıda Danı:;:tay, e.sas 

olarak son derc~ce idare ıııc::üıJccı.ıosic.Li.r .. Jlk derece id;c1re .•ıahkcmıesi 

olnası ise ikinci planda kalır. 

Öte yarı.dan, sözü geçen lL~O ncı m2.ddedeki yargı o:qi;cmı kav-

ramı, uygul!:nı.adrı. birço},:: Em.lc:u;;n:ınzlıklara sebep olı:.;-ı.ıştur .. Zira, 

yürürlükteki ııevzuatı;nzi) (';Öre h::ücrı, nalı.keme niteli!ji:r:ı.de ol-

nEtdıkları h~:üde yargısal gört:v yLc_pDJJ birçok orgrmlar rııevcuttur .. 

Verr:!;i Itiraz ve 'l'onyiz :tz:orci,'-:J;fOiıları i1o Gürn.rük Hakc:· .. ı J{L.ITlılu 

bunlardan birJ::açıdır. Oysa ki; AnaycJ .. sa ı nın 7 nci mrı.dcJesino 

göre bunlcı.rı birer yarr·.ı org;o.nı o • 1 A 1 1 ELJ.ynaya ırı WJ:J yo c-cur $ 

İşte, Ann;yasa.nın ilk derece: id . .n'u j ı.nJıkor;.elerirı.irı km::ul-

nasını hüküı;ı altına alan JAO ncı c::: ;.:;sinin c;ereğini yerine 

derGee idn .. re liwJıkc;;)_bsi 

olarak görev yapan b .. r çol~ ku.:culuşlarJ_ Anayasa' nın ? :nci nıac1-

desine uydurrı1al':: ai·;ıaciylc, id~Jre ı;mJ:ı.J;:ci·J.elc:;rirün kuruhıa .. sı c,e

roklidiro 
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ıı. İlk derece idnre l ,., .... ,.•." •. k l··ı b"· · ''lr d ... "-'·· ıJ.tJ_.n ,.,uru ı,_a,sı, ır yu.·,_.,_ 

s ek mabl<:ene olan D::mı.~;tc~y' ı bu c:ünh: a~~.ır iş yükü altından kur-

inccüe:c:ıe yapı-;ıa olana: .ı verecc:Jrt ir. I\ö;ylc; ce bu nahkm .o, bir iç-

tihat mahkeEıesi olııa nitolii:.i:'.h~ 1-c:~·.vuşnuş olacaktır .. 

iii. Bir son derece muhkffiıeNi hangi yargı düzeni içinde 

yer alnı;;; ÜH.; alt du:ccc(~ •ctdı.J-::c:"ıulcrinirı de esas itibc:ı.riylc o..ynı 

yargı düzeni içinde yo.r cth:as;ı, yar·::ıs:ü fonksiyonun gcrc;si ;-;;o-

kilde yürütüJJ:Jesi yönünch;n zorunlı...ıdur. Ancak bu SUJ:'utledi:c ki 

yer do[;ü?tinıu ve; hur türlü özli.il:c i~;1oi.ılerindu daha 'biiyü1c bir 

Bu iki tasarıclw.1 La1iyc: D:::.k:·ıı-J.lı;:;ının hazırlanış oldut~u 

Vergi filahkerıuleri Kanunu 1J~as~ı..rı;n, ~~~ürl::::Lye ı nin koşuLL1:1..rına. uy-

r:ıadıL~ı gerekçesiyle e;uri bıTcücıLu:~:tJ.r·. Vergi uyuşr,ı::~zlü:::larına 

da ilk derece I:ıahker:ıe;:::i olarn.L: bnlG1ayı öngören jjD.nışt ı ın J_daro 

Mahkemol eri Ka:rı.unu rr:n.sc,.rısı ü-:c, :Oaşbc-:.ki)_nlıkça kabul ecl.ilc:ı:clc . 

Türkiye BüyiiJc Hillet r1cclisinc i3Unul bul unno.kt adı:c ~ 

Dirter yandan, vej~'e;i yarc.ısının yemiden d"ci.zcnlomıesi ko~ 

nusu, bu e:ünkü ver~~,i yargı sist 

şitli çevrelerce (Üu:yciril,ü:,_, ve ;yürürll.ikte bulunan ;,:,:i.sterün 

i ler i sürülrıüsrtür ~ lfal-cat;, 

So l-3. 
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11tlf~l . .L bir yn .. r;.ı duzcni i-

sist\:mo do..yarıdırılnıştıro Bu:rıLtrd;ıJ.t ill,<.:i, ba jınsız vergi ya:c-

zeni içinde çözücücnnesini önr:>::örcm si ::ot oııd ir., Ve rf·; i u;yuşrH:ı. z,lı}c-

larına adli yo..rgı kolu içinde ba..},;:J_l:Lası tezi ise, gcnulliklt; 

pek az taraftar bulr;ıuşturo 

TasarısındG. yer ;:..lmı. Vcn'c~.i t:_, 

'·'"· "'Zlıl:-larınıj·:ı ç.o··LJrru:'-_,·.·ı·u'"-." .. C1•.i·.· l. '-'"G' .. "J. J "'J~-i ·v ·····1"J. le· c· k "l. "J • -.'? D··· 1 • =·:.c ~~ _ .: "' .. __ ,:) '-'J.J. ___ i_; .J.... u _ı_,; . .J.. : e ... l'.l c.~Lı • 1 :Lg·er o ır 

anlatıın iL:; ver::~i uyrı ,J_ yen:.'--

gı kolu ol:c·ıalıc.Lır? Dunu ort 

bu konuda beli:ctilmı teorik e;i:)J:...-ij[_;lu:;.· ilc '1'ürkiye ı nirı. ~tı.uJcv.kl. ve 

sisterainin gerçek başarı fa, bü: yerde~ o Ülkenin ko;:;n.ılla:cı:ne .. uy-

ması ile s:ıfo;lanır o 

Gerçekten, dün icbri yargının bauınsızlıi;a k:.ı..vuf;:turulnası 

iç in ileri surüLm D.cdcnlur t-uc;ün ':Cürkiyu 'do a:ynen r.ı.ovcuttm:., 

Yani bir yrmdaü VCH'bi u;y-ıJ zlıklE.ll'ırıın sayısı gün çtikçc; art--

makta, di(Ser yancL:u:ı ek. uyuç.Lu .. zlıJcL-ırın çözüm u bir uzı(u::mlıi~ı ge;-. 

rGı,tı• rm 'ok+"'(~ ·i :r:~ Durıı,·:: b o .. v]_;.• Ol1 lllCC') c1 1' \... ___ ~._:; v~::.,.; ..... _ o ... ~.. ......... u"-" ~v- .. ı_~·-'-'"' vergi uyu;.;mcı..zlıkJ.cı.rının 

basu1sız biı: yargı lcolu içinde çözJ.ı.ücr.u.J.csi c;ereklidir dc:ı:ıile-bi-

liro Ancak böyle:; bir yolu.n, ~3u ncC:.unlc:cc do..;yanarak zorı..m11ı o1-· 

bulunraadı(,ını ·bilo E:öyl =;rurirı .. cl\~ olur Q 



bir VC:rf.· ... i ·y· ,-:ı_···L"'r::, .. '.··ıc~ı C"t·l.lZ·,\T.',.l· ı· C._:cı·n·_ C.1L\: c··c·..;,ij]_ .,, C']. 1-ı·-,r C'(•yc" -~ o"'nc }\..n"' • • .-.L ~ •• .: . . • ;; ,.,~_,c.. . .!IL,; c:J - j -• lO. 9 , · c\.-.L ,_; .. c.c-

yasa aç ı sıD.dD.rı :ı:-r\irııkün Cl c:.: (~il d r'i·ı··:--,ı,-1-i -~rıık."rıd"' rı ... , -";.- .. ->_:·_·'-vı.J·ıc~ı·;;.ı· 
0 yı.... .... LJ.\,. •. ı.' J v-._)...._._ u \.....ı..C..ı._ t.._,_._.t . ._,J_.ıJ . ·~ 0 

üzuru, 1961 An:J.y.'Jsası 1 nın yarc_::L bn:-_;ılı,'_J_nı taşıymı Uçl.:i.ncü Ilölü-

mündu, C; SC:.J.S OJ ;'">Y'.'"'ir Adlı" l""G" "n·~ı" vr-' - ........ L ~ .... o... .. L~ -- ' ( V 

A 

.li.sk.;J::ı olmtJ.lc UZCJ.-:'C uç ;yargı 

kolu s::tyılmı:::;> bulunra<!.kt2-c~ır. B!',or ba;·,_ıHsız bir vergi y[::trc;ı 

düzemi kurulFın.J:: ist·:mirsc' Ar_ı_:-,_yc'.S,": r nıü adı geçun bölü:,:ıüıı(l.:) bu 

konuda bo.zı d"-:C,işih:likJ.c:c ;y:clnhı.ası ül<:ir ( 63) o 

Kurulm.-ısı ist.:;orJun 1c)_,:u::u 

dit~eri de V ere i J>Iahku:nosi ~;ekli:;ıcL: üd_ la sımdan olıJ.i]C.l.c-:.ı.ktıı· .. 

Vergi u;yuşııınzlıkl<.1rınc:. bak::-tcnk nwJ:ı.Jc0mu, sn.dece bu tiic U:')7l.V;mın.z-

lıkl.:l.rla u(~_,:cs.şo..co. ı iç :i.n, vergi k:onulru::ındn i ;-;t onilcm uzrı..::.nlı-

rinin, bagıuısız yn.rg:::.. clüzeni içind0 hu.lı_u:ın.n alt duruçc; ı>ın.hkcme-

lerinden bir.' nyrı1ı(,ı 

da kendi içind.e bnzı d::•.i:L·<:l~.:J:c n.y-..cılrı:J .. ~: ·bulunmakt::ı.dır. Bu dni-

rolerden bir kısmı, yalnız VlOr~i 

Bı.m.un da b:ı.E;ım:::nz bir V' i YD.r;;ıtuyJ.' acL:uı. farkı yoktur .. Kzüdı 

ki; vorc;i u;yu~;:::.~o.zlıkLı.rı c;ı::;ns olc:_rak id:-;.rl. uyuşmnzlıklo..r ni to-

li(.i;indodir. V m::: i u;;,rı.ıs;nır~zlıkları:,-:ı ço · kez idcı.rl. uyuşnw.zlık-

Yecrgıtayı düzuni tütırı.cl·ı. ayrı Vei\2;i I.ı.:.:ıJıkur;ıclerinin kw::ulnıcı.sı 

( 63) .böyle lü:c öneri konusı.md.ı bkz c :iLt.:F.ES..i H of orra K()~~~i:.'~l.?P:E. 

Haporları, Cilt: I, o. 370, 371. 
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lcyecektir (C/J-)" O_ys;ı_ Yci; Tlohker.ıcluri ic;inde 

bilir o Bur:J.do..? bugün Dr:mu;otr:.y' J_n za.:i~dl .:::: .. ;ır bir yük :>.ltuıdn ol-

bu günkG c~rovini e:ib:L yerine 

sürülebilir e Ancak, bu da Danı~)ti1)i 1 c1o_ bulı.m<3.n clo.iru sayısını 

ço8altnak suretiyle Giderilebilir (65). 

iv. ;yanınd cı. lürc:Lc verLi yo.rgısı kolurı.rın 

kurulrıası, yc:.mi ba(ıusız Vergi rLıhkur.;uln:ri 1.e onun ka.rarla-rını 

temyiz organı olar:c:ck inc.:leyecc"l: l)i:c: Vo:cgi Y:J .. rgı tayı r n:uı vergi 

veı"'c:i yarp;ısı arası;:ı(:D. birçok 

gun yolu b:ı;,ınsız yurr;ı kollaruu ı.rLiıücün oldut_i;u kuc:a:c· c.tz sayıda 

tutmaktır ( 66) .. 

mazlıklarıylc yoJ;:ın iliqlcilcri:n.c ve adli nahkenelerin ve:ı:çc;i u-

yuşrnazlıklcu:'ında.n daha telmik konvıc.rı cl~üıi çözüLıl(5yebi1diklcn:i 

iddialarına dayc:ı.narak, bu uyuşLw .. zlı!:cların Türl<:: 
.r.. 

adlı orsanlurına 

da verilebilecegi düşünülebilir o Ancak bu yol e. c;idihıo:::ıi, te-

neıaen d..Q.EE:!l..2:2Li)~d~r ". S~~1~ü..,~.e-sııl. y.:n·f~;ı kuruluşlarunu ç özüı:J
C 64-) Bkz o DüPJü,~ ,YJ:rrj-,1-~T .. İt ~r~,\z _:!_ü_,J~: t:I~.!0 Kmıisyoıı;.li~':!-:2:. J .. l~o· 

·u "V>"" · 1· ·ı ..... · 1 ;-:;·"'ı , , .· n A"'lrJ., .. ,.'-.; C' '- ,, 

.!..:;:'~,-.Ll~_:l_..;.~;.,~.::-.:2.:J'~.J.:.:.::~J.::.:'::;..~.;-~';.. :.ı:?~:...C.:'~., ,.ı • /'T • 

(65) Bkzo 

(66) Bkzo 

S ı r;c:o· • Ü'•', :1 '·i ..,, ',.. ·~ " lo r):z 
Q ./ ' .ı.'...'.:l.. .. L_, l,./ .. o Lı o\/.' k). (_)_,... . ./. 



lodikleri uyuşıırı_zlıkla:c, hukuk alanına ı=:;irun uyuş-

rıazlıklardır. Y;:ı..ni bu uyu::;,mazlı1clar, er.}it hak ve iraele serbes-

tisinı::: dr.:ı.yanır .. Oysa ki; idru::i nitcliJ\:t,::' bulurı.an vor:;i uyu;;;Lıuz-

lıkları ıso, ta. WJıe:;n ayrı kç_ı_rcı.kterdo ol"Lıp, bu uyuşnnzlıklar kmüu 

hukuku ve kc:uıu çıkc:_rL,;_rının özeJ. çılcc.ı.J::lu.rdan üstünlü,_:,ij_ escı..sına 

dayanır o Bu nc:durüc, tc:ı.~·:;:~rıc:rı_ ay:rn Jcar~::LJctore sahip bvl unan verg·i 

blJ:." CJ..lG:ıoJ:~, ida-

rı"' yo::ı-r('l'ını·n -v:ı-rll r_>ı-"ı O..- t.. ~ - ---- - -- 1, ı l.L irıJc:J.r c d cr 

duğu eski clcJVirlero clönııuk olur. 

kernelerinin bu günkü Ancı.yasc. hüldiuleri:nc uyr:;unluğu, hı.ı mahker;ıe-

lerin ve Danıştay' ın ayrıca l<:urulabiloc,::k Verc;i MalıJcerwlori ve 

Vergi YargıtayJ_ 'nın görevlc;rini d:ıhG 2.z Etasrafla ayno:cı yapabil e-

Ceg'?i, y;_iksro.lr 1'1:·-·hkr_,,.l'-' sc:ı-yıc'ıl'iı r'ü' i'---,l-1-,--,-,,_,,-,,,:l-r'ı-n görov V"' irL'-il.;-i-i-,-ı 'LJYU"''-l \..~ ......... l ,_,,_~ ···-'-'U. \..~ \.~•, 1:.:-J -·-· ';;/ (.)'--1.-- V ... ,..ı..l.·...LcLc...; .. L..l .l _) V V .. A....L- V-. .. ·- ~ ı..;} 

In, c"'Zlı-oU.ı S"-v-ı (.'ını -').C'.-, r.>ı bı".,..,, Fı' Z('YCJ•':ı 8'' Jr<''t'---ı-,1 ~-"''ı ve> veru·ı· 11'\i'U,C'''l'l zlık-.!.1.~.:.4. Çl.J kJ _ .._.. •-:)Cll.:..J --- (.._\...~ --'u \....l V t....A... .J .. -l..lıO t_ı l,_,,.t/ .-j.lL_C.. . 

larının çöz-L:h:;:ıünün bu uyL.l,'Jı~w.zlılclo.rın ketrdkterinin ayrı olması 

dolaysiyle acJ.li yarc;ı içirh; lnralcıl::t1k<f:J.Cagı göz önünde tutu-

lursa bu mnJıJ\:oJ:ıclcrin kuruhtc:wınn o1müu gözle bakılabilir. 

a. Yargı Ore::ruılarının B:-lSınsı zlı[s·ı ve Güvence.si 

Kavrar:n 

Yargının kencJ iEıincJcm beklenen görevi taı.ı anlamıyle ye-

rine getirebih:.osi? yani vurece{~i k-3.rarlarla toplunun hukuJ:<:: dü-

• • ı J o l 1 A " ul b • ı • zenıni k:oruyabil:cüosı ve top ur;ıao. nuXLlCl Darışı sag __ n;y-a ı nosı 

için, kararların tarafsız ola:c::.üc verildi':;i konusunda J'tl:ı::ttaş-

larında herhangi bir r;i5.vensizli[i;in l1uhu:ınanası gerekir. Buıı_un 
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için de yarr,;ı orgo.rılarıınn tı.ur t·ü..rhi iç V8 dış etke:cüuJ.::C.:l.cn uzak 

bir şekilde ~~ruv 

rının bo..C;ır:ısızlı,)ı ve; e~üvc::.nc _; f.'i yol u ile ulaşılabili:c ( 67) o 

Bai!;ıusızlık ve güve:nce :ı:y-.c·ı a.)"rı kavranlar ol•ilcıkl::ı. bora-

ber, bu iki kavrruL r~encllü:lu 8i]clc(J;er anlaı::cHla kullc:mılıJ:• .. Fc.ı.kat 

1961 Anayasası bu iki kr;I.VJ:'aı;ıı hc.c_kll. ola=c·:;,k birbirinelen ayırt 

etmiş ve bu konuları 132, 133 ve 136 ncı naddelerinde düzenle-

ni.ş bul unmakt ad ır .. 

Anayasa' nın 132 nci xmcLü_c sin_ c; CsÖJ:'2 :cıahker.Hü c;:cin bo_2;ım-

sızlıgı, ka-

nuna, hukuka ve viccL,_ni 1z:anF~atlerin•,, c ör o hüküm veri:c. FJ.iç 

'1 • • 

.tCıF;::L, gı yetkisinin ku 1_l,J.nılıila-

ve talioat vereuoz; genelge 

göndereucz; tavsiye ve tolkinlurclu -!Jlılunaaazo Görülrıektc; olan 

dava hakkında Ynscı.;::ıa rlucLü::lc;rixı.de:.: ;y.::,_:<=:J- ye tkisinin kullanıl-

ması ilc ilgili soru .:~orulc::uJaz, bÖTC'i?ü(; ;yrıpılmcıaz ve;yo. harhangi 

bir bcy::nıd.:J_ bul u:rı<E~ıaz .. Y:ı..s:::uıcı. ve yftrÜtLıo organı ilc idaro, rıah-

keuo kararların::ı uyuak zorundr<.dır; hu o:cganlar ve idc;_rc, ıü;::ı.Jıke-

ne kararlarını hiç bir s1.-ıretle du;,i,·ycirmnoz ve bunlc.',:J:'ın 'J.TOrine 

getirilrwsini goçiktiro·,,wz .. 11 şoklinCLc.; hükür·ı altına r:üıru,nr:;:tır. 

fla"kı' --··ı ı" l·- nu"venc" C' ı' - s' ıı·_r:_:,~_-, 1 .•r __ ._-~,_-.L.-,_-_I.]_n:r __ , ·".· zl o lurıarr,ı,-;z o 1\.'_, .. :ı::ır"lı' J._o,rı' c lH "'- C,; '" >-) j_' u ' ' .h . ' V- • __ , • - -- ~ . '- ~- ' -- -

isteraedikço, Anayasa' do, gÖf3torilen yaq·cr'..n önce eı::ıekliyc; ayrıla-
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naz; bir r;ıcı.hker:wnin veya k~ıdronun k:::clc.lırılnmn sebebiyle ele ol-

sa~ aylıkL:ı.rındru:ı yoksun. kılın.:tnD.z ~ ıı di·yu düzenlorm.i:;cir ' ,) 

ren 136 ncı Daddu de 

işleyişi ve yctrt:T:.J .. lar.La hüJcU.,ücri 1cmxL:nln. düzenlenir. ıı dur;ıuk-tec1iro 

sızlık~ hakinlerin ve dolaysivJ,_c.; r·,c:mkcr,ıc:;lc:;rin hükÜt). verııe is-
u J 

lerinde tarıaı.wn b11t~ırısı z olr:.ıo.l: . .u:ını, ba::;ka bir deyü.ı.le :F~Inlan 

yargılaı:rıanın ve verilun r .. :ükc;,ıü.n hiçbi:.c· dış etki al tıncla kabıaclnn 

verilmiş olr:ıasını if::.c1c udur. Şu halde bagıusızlık, hS.Jo;:iT ·in 

baktığı işe ka:cr]ı durun ve tut1..1FtU hcıkkındaki objektif oacı.sln.rı 

gösternesi itibcı.riyle rcıaddi bir :::ınL;ı.rJ. tn.şınaktadır .. Buna Jc;ı.rE,;a-

ılır ha"ırı'·-ı CFU .... Ve""'ılC'' 0 l. a'1 uyi·, ıi ...::\... .\. l-" L~ .. _ c,. ı:; __ . ____ ' ba~ıosızlı~ı elde et~ek ru~aciyle, 

h "• . ı . k " . ı ' ' aKırJ. erın __ cno.ı ur=ı_nu ·ccınını~:a:;: 

imt iyazlı dur1..ı.n.l.strı içine alır o }',u d uru Lda güvence d;JJ.ı.a ço}.\: 

b · kt ·-~'" l · · l b· l ., lrl:; ·'-··'"' · (C: 0 ) Ya · h~l--· ···l -·} ·u" su Je ı.ı., \:l~?lf.J(;__ :ı.r ..:-cr.J.ıa ,._·-ur G~ .. -;ııi oo • , nı ... c..LL1~J .. \: g .--

vencesi~ rcr::.ı.hl'Cm~ıolerin ho.:~ıı:ısızlıt-i,ını ko:;:::uyan :::ı.üosser3olorden en 

önemlisidir (69). 

Aca bo. Id:-<ı.re Ila.hker:r.üori _:;n_rrı.mu r_C:ı.sarı s ı ile J';:u.rulr:ı.ası 

öngörülen Verc~i lvlahkcn1alori, gerçdc o.nlm,ıda ba(::;ıtısızlı~~a .sab.ip 

(68) BILGB, a .. g .. oo, Sc 65, 66. 

(69) KlJ'RU, a.goe., so 58; POST/ı.CIOGLU İlhan, I1eden\_~u-~El:_I:f..u_dcul~ 

Dersleri 1 Dördüncü B:::ı.sı, lsto.nbul Üniversitesi, Hı__licuk }ı'a

kültesi Y~1.yınl:::ı.rı, No: 285, Sulhi Garan l"'atbo.ası '1/D.risleri 

Koll. Şti., Istanbul, l96G, s. 23e 
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ol2caklar rııdıJ::? D.·~i,m:: ya.cıo.t\.I.l bu ı;ı:ı.hkeı,:.elurde görev yJ.pacak 

ki:::,; il er gerekli güvence içinc1c; bulum .. ~caklar :r.ııdır'? 

1). Vercü JVlahlce:.celerinirı. Ba::!;ır::ısızlığı 

İdare rlo.h1ce,ıelcri Ko.nıJJY\1 rı.1 ::ı_ut:ı.rısı, l nci nacJ.(~esiyl8 

idari uyuşu.,'..zlılüarı ve dnvn..l;:;_rı r~::örnek ve ç ö zürıleue'c -Li.:;;;0-ore 

!dare l'lahkenelorinin Jw..rul<:.i.ca: ,ını~ ) nci..i ı;ıaddo siyle bu L1~'th·· 

kernelerin ba ınsJ.z oln..cc:ı. ·ını VG c=j :nci esiyle ele İd.c.re 

l'1·lhk ,-.··•·:;1 --.·-- . 1· c--!-,'''' ,.,·• :t·.ı._"' c,. GJ.u.Ç e ı. ını o Ll.,_, u LU. c.cCc.cL. Q,l.ı.. . 

sız Illalıkone olarak 11 Tür1c J:Iilloti _ ıno. 1 ' };:arar verece:;b:Lrü hüküı;ı 

'ıltın"' alı·ıı·ı.--,ı-- ı" ct; c:;-nr -,l.K·'-e·>-"1 ı"--. c··;-o\ c; o. ·· J. ... _;,;\. o 8.lL .•. lU _lo · '·' l. ) • 

içinde yer o.laco..k Verfr;i l'lahke:ccıuleri, tac"'l anıaniyle AnayEu.ıa'nın 

istodit;i anlc:u:ıda bir0r nt:üıkeı..ıo olacaktır .. 

Ancak, Idare liCtlılc,;nc;lc;rinin sayısı, kuruluş yGrleri ve 

yetki alanlnrını, ıı Idare JVk:ı.hlceuelerinirı. sayısı, kurul m] yerleri 

alınmnJc ve ihtiyaçlar göz önünc1e t1.Jtuhlc:uc suretiyle l\~Lkanlar 

l 
. . ~ . . 

:() __ c:rının, yer.Loru:ıın ve 

yetki alanlarının deği.(:;;-tiriliWf:ıi vcy<'- bu ı;ıahkencler:Ln lc1lcl.ı-

rılması yahut yeni rıahke~wlc;r !::1.:ırul·ıw.s:ı., Yüksek KuruJ.ı.:t]J. ı..ı:;:y-c;"Lm 

Bakanlar Kuruluna voriL:oDi bu n::::~1ıKc :clu~::i:n bat~ınsızlıC;ını be-

(70) İdare f'I::-:J::ıkeı:wleri konusunda. bkz. Bu etüt, Üçüxıcü Bölürt .. 
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relemektedir (71). 

Tasarıdn iso adı geçen bu 

tadıro kurulaco.{',J_ yorl(n: 

bir şekilele t,.:ı.:·dir odo-bilccuk orr C'JJın., yürüt~,~e orgc::ccıı ol:<lnsı 

Mahkerıelcri Yül<:sdc Kurulunurı, j_}:ü.ıırrtcı.y 1 CL<:ı. açılan d~cvcı.ların 

uzm1 yı1laı'ın vordiC;i tcc:cübo ile 

yazılı oldu2u rJuklind o t::,nz bu nah-

ker:ıelorinin yerlerinin ve yetki al:ıJJ.la:cının değiştü:i1:c ıorüno 

veya bunların ka .. ldırıl:: ı.n.sına da il.ı.tiy:lÇ duyu.labileCGi)- cio dÜ-

srl.in.ülerek kcılmı.Lcô alıno.n son :C"ı1cco_c}a, bu yolda alıno.co .. k kararlar 

üzerine), ycLr[;ı orf~;anlD.rının t 

ŞÜphe V8 teredd·[jtün clogUDSln.C.\. yer -bırak< l8Jlak Cl>!O..Cı ile, bu gibi 

tasarruflarcL:J.. ldaru I1c:üü;:oi-ıülüri YtJcf::>Jk 1\:urulunun olunlu görüşü 

şart kılınrn-,:tır. '' 

Genede bu m.::ı.ct.ch;, :L-lt:.:l_b_ku-,Jolo:cin 1cc~lc1ırıluası yömlıı.den ol-

dukça sakınc-~llı bulumı:üzt l}_' o Bu cakı:cJ.c;::ı,yı e;iderıLGk için ı.ıah-

ılabilece~i şoklinde 

bir hükı:ıo bc.'-.i:;LJJJJjo.sı gorz.:kirdi (?2). 

(71) Bkz o Ido .. rc l"laJılce:wlori K~~-nunu I'n,scn'ısı 1le ilr<il i 1-\::-,:ne.:l ............_,__...........,__.-.. ....... ·.L--·.--..... ...... ~ ....... "'·"""'--··_,._ __ .._...__.,_......_._._.....__....._ __ .,, ......... _,,. ___________ ................. ~-~-~-~.,. ..... , . ...::........-_,....,_.._,____...,_~.,.,.. 

T ' ,. -,;, :.<5 
u·canll[s_ı, s. )'--1-, ./ -

(72) 
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Hatta, eli: bir 

bütçe ,:ı --, ( -. 1-'fl K rı, r,-- --ı c" . ~ı.:.; ı. o .. o-·· 0 o .. 1.l.'" l... 

yerde eleştiri kO:Ol):CiU o1:DJ3l c:e:.cckj __ J:. i:(;er bÖyle bi:c J.ıÜkWll ka--

kanlığa brt.Clı bir şekle sokuhLUfj olur (73) o 

c. Ver:~i I'Iahkenelerinde Görev Alacak Üyelerin 

G-u.vencesi 

Tascı.rıya ~;öre, LLll:ı.ke1lıclerin brışknnları ve üyelerinin 

seçiEünin, bu tasarını:n 16 ncı ı.:r::vJdesi;yrle kurulan İdare Tl.ah-

belirtil;:ıel\te ve adı e~eçen kif;ilr:=;:>:in ödevleri, hakl.~'lrı, Jteslel<;::te 

ilerlerıesi ve disiplin_ kovwşt'Ltrrcaları r;ibi özlük işle:ı: üıin,Altı, 

Yedi, Sekiz ve Dokuzuncu :B-öJji_ •1er(~e yeT ::ılan hüküule~c içirıcle 

'nu··ru··tu .. ıece~>·ı· ı· ler· ı· "'u·;r_-:;ı ,-.-,fôı.~-:-acı ]. -n Cr?Lı_ ') e] · 0 -'- - 10 • 1 ... ..1. ...L ..... ~ ·"" >.V \_. - _.J_ 1 / o 

Bu hükünler birlikte incelendi[:,inde nahkeme bn.:~ıJo;:anları 

ve üyeleri, özlük işleri ;y-önünde:n bir yerde Danıştay' ın dene-

tini altına soku1Fmış olııakt::ı.c:ır .. Dv ise~ alt derece yo.rgı or~ 

( 73) Danıştcıy ı ın dil. bütr;e yö:nünden Daç-ıboJcanlığa ba~;lı oluası 

nedeniyle, u.ynı ele~~tirinin Danıry0~1.y içinde geçerli olması 

İd:_::.re l'1ahL:eı-ıeleri Kanı.uıu '11 ::tsarısı, 
---..-..<.O&--~~z.--. ......... ~-_,_,_-_.,~~----....... _a...---..... ~ ... - ...... -~ .......................... .-...=·. _., .. . 

riad o 86-155. (71~-) Bkz o 
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ganını üst cte:cece yaru~ı orgs.nına lxı.{~.lcı.ı. , Y'lni üyelc:cin gı.t~-

vencesini bir yerde azal tn::c!.<: de: ıc]( o lLE'. Oys:J. ki; t:::ı.snrıxnn LJ-

ncü EJ.adde si ü:;e, ''Idare ha!ıke. Leler·i bD.::Jlccmları ve ü;yele:ci, 

İdare I'Ialıke-cLeleri hakiıüeri olm:-cı.:.·~ '-Cü~ckiye Cuıümriyeti A:rw.-

yasa' suıın kendileriDe scıii;ladıU;ı te,·ıicı.<:ı.t altı:o.da hiz:·ıct 

rürler"" deGektedir o Bu t1ir Üjlerin, ::ı./iJ.iye rıahkeneler:i.. 

kiiüerini-:J.Özlük Üjleri:ni d·[Jzeıüeyen Yüksek Eakimler Kuı·ulu 

gibi bir örp_;üt;e verilı:esi, nct.lı.L::e.ıelerde görev alaca1::: Jz:üıse-· 

lerin ba2;J.Lısı:z.lı:'~ı yö:nünder:ı çok d:::.h<:::. ye:r:inde olurclı.ı.a 

Gerelz:çede ise bu J<::onu 1:.yrı.e:ı1 şu şokilde st:ı_vmıv:LıD.Jl;:to.clır: 

ıı Idare Hahkeı~ı.elerinin i(l,J.rl. ü:ıleJ~'i:uin. yl"t:ı::ütülrıesi, c'\mı.etiuinin 

Y ;:ı-nı]_T·ırısı ,. .. ç: r•]_ei' -·,• •::,···, ~ıJpla-~ı-~lıli ··ı·l-~, .. ,.,. ~ na· lrı· J Vl. bl. c ... }/ ~ ... _(..)... 3 ! ·_.:;~) .·.\._ J.lCL.ı..i-.::ı· .. _. c:L..l J . '·'- Vc.u .. L.Llc1M' __ ~ ;\. _ Ô özlük iş-

lerinin ifcısı için Yu.ksei.::: ıı·s ... kil ı.ler Kı..ı.ru1un3. benzer e..;}Tı bir 

kurula iht iycı.ç vo.r 

bu şekildeki ayrı bir kuruluşun r1eydan.o. :_r;etirilnes:i..ndeki f:(;Üçlük 

sebebiyle bu işlerin Danıştay bünyesinde teşekkül edecek or-

ganlar tarafından yürütüıcıesi esc,_ı::a U:J"f:) .. m görülerek, Eıeçiıı. ve 

ı"dorı"' ı" şl rl e r·esn· ı] oı·,··; k ii ar' 1}·,-nıc-'·-,, . '"" kor·u ı"lc:: . -ı 0' • ., ı· ı.'·ic cc e -·· ..... L .c::>L... .l.1. ..... ~_,,z'-'--·C ,_,. __ ,.,,ı,,_J.y ~- ~ 1 •.• ·:. l.-[:)l.L "> 

bakanlık (l'.ialiye~ Içi<'şleri, G1\n.rül\:: ve T1ekel ı)akanlı~tı) i.iye1e-

rinden :ıüteşekkil bir ido..re 1\:ıhke,jeleri Yüksel-c Kurı..ılu ile a~yrnı 

edilen ve ·"_-:ı.hke:. tele:r·in denotirıini ve rı.eslek rcıensupl,"Lrırı.ır.ı. öz-

lük işlerini yürütecek icJ..:1re ILJ:ü:_:e,ıeleri l'lerkez Kuı·ulu kurrıa.k 

suretiyle bu ;-ı.e.selclc;rin hcüli yoluna gidilDiştir o 
11 

GörüldüC;ü üzere ko..nurJ Jı.:ı.:zarlayıcısı da, rıalıkeı:ıe üyele-

rinin özlü1;: içlerini düzenleuelc üze:.ce, eso.sen Yüksek Hcckinler 
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Kuruluncı. benzer bir kuru1ı.ıs;'lm cL.tıu. yerirıde ol~.ı..cağını kabul 

etuektedir. Bbyle bir şekli lYı.ü c~tu.eyiş i ise büyük bi:c sa-

kıncadır. 

bak:-;ıak uzere kurul:nı. lcl:ıre I'ic:.].ıkcu.clerinde, neslek :personeli ola-

rak; başlc:nı, üye, b:.::ı..qyardı .ı.cı ve y-c:ı.rdl!ı.cı gibi kü]:Llc:c buluna-

C.l)Tı .'J.y:cJ_ yc:c rılacaktır .. 

kemelerinin ort 0J7 C;D.rı]_ (l~CJ_ içı·r-~e ~e~r· ~ı~Lc~k • .L"'- ,) c. ... ,, -·-·-' 

İdare J.Viahke:·,elcr·i Yüksel( i:<~urulu ilc _u· u::e 1-'It:ıl.ı.l::eııelcri I·J:erkez 

Kurulu olace,ktır. 

Go .. r·u·· ldi1 i.; i ı u" z.ere }rl'"Y>U-1LT·ı 'J..'\l "1 it· • · 1 i·n;ı· 1 eı·ı l·'·cı·.o .,...e ·ı'-T ·ı luT,· en el e·r ı·-'-"t..)l.A. ı;ı :... .... u.... _ . ·-'- ,_, v_ .... ıJ l.,..~ ....... ı.... CA.....L -t __ .:-.... .. - -~- --

nin küçü1c bi:cer Ikmı;~tcty tipi w.hkei>,G şeklinde olr1:ClSı öngörül-

müştür. Oysn }ci; :Cd:u::r;: ·hkei,ıeleri, ilk derece ı::ınhkener,oi oJ.arak 

bu nahkenelerin, D::tnır,:·ı.::; tipLı.c.Le org:m.ize edilnesi yerine, bu 

bir şekildir. ÇünkLi ille derece yar·c,J_ orcanlc:1rında, İdare l"(e._h-

ke:::.ıeleri Kurulu ve y:~ı.rc1ıucılık gibi nuesseselere efm.s8n e;e:reJ<: 

.. .,. -, . . ] ı·.,. (';··_r)'ı. Yuksek Ho..l1.K8J..teler ıçuı. ge:ce c ıc,_:ı_t' . 

(75) Bkz. idare rL:ı.hkeuel.)ri lC:ı.nUı.J\.1 ;_;_:u:ıa:ı~ısı .i.le İlf7;i1i Panel ......,.. __ ,.._._ ....... ~ .... ,_ ~--_,_..__......,_........,. .. ....,. ........................ --~ ..,_ __ .. _........_..., .... _,. ____ , ... _ _.._ ____ .._ ______ ~--·~~"~· --~- ... _.,._ ____ ... .........._..,. __ .. __ ...,__..._..,._. 
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4 o r·bhker,ıelercL\,; GöJ::ev L.lacn.Jc Kişilerin Nitelikleri 

Vergi hshkerıelerinde esac:! olo..rn.1c iki grup uesleJ:::: :peı:so-

neli bulunaco.J::tır • ..ı.Junlc:trdan bir c;r·u.bu, 1Jahlcene baı]J;:a:nlG.rı ile 

üyeleri olw:rturacaktır o DiG5eT grubu ü:~e, ba:'şyardıncı ve yo.rdır.1-

cılar neydana c:etirecektir. t Jcaro,r verııeye yetJ:cLli olan 

kişiler, ı;;ahkeıe b ve üyeler:;_ olaccı..lctır. 

ı.hker~elerine ba~?kru.ı ve vye olabilece1derin nitelik-

leri, tr,J.s.::ı.rının 12 nci esinde cL·lizerıJ.ennektedir. Kı.ı:ru1uşta 

başkan ve üyelerin sec;:ilrı.euini cLüzenleyen Geçici 5 nci :r'.a.cl.de 

de bu konu, kw.:uluş için ayrıca .n o.J.tına a1ınDcu.cto.l}ır .. 

Tasarının 12 nci n.G.ddesinc'~ ;!;Öre, ~:tdı geçen r:w1üce: ,_elere 

başkan ve üye olabileceJ.<:: kişile:ede sm nitelikler o.rammJ::::taclır: 

11 i o Genel vey·l k:ıtna bü.tçeli (Iaii.'elerde genel nüd.ür yar-

dıırıcıl:ı,ğı veya en o.z bu derecedeki cLL·Üre veya kurul ·bccr:}ko.n ya-r-

dır,ıcılı[~:ı ve;ya bu ııe J1Jriyetlerc; e.~; it görevler yapınş olüo.J:c, 

iio Haliye Bakanıı:)ı birinci sınıf nüfettiqli[';i, hesap 

uzw::ı.nlığı, --'rn,liı.d:;:eı·ıat I,ıüdürl 

iii o GÜJ".ri..ik ve 1l:ekol L.:..ko.n1ı,;,J_ bas,uÜf}D.Virli[~,i, nÜı]o.vir-

lit;i, hukuk :ıüqcı.virlii};i, GÜrlrÜJ:<:lcr C enel I,;li..id i..irl üitü i :ür:iavirliği, 

gümrük nü.cl ür l ba- ,~-. ıi:fe+tic•J il,-- ve birinci sınıf r,ıüfectir~_-,.lik '} i:] ·~lv. v ; •] - -'-·'· 

görevlerinde çalışmak, 
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Kaymakaı:nlıi::: sıfatıD:L 
O - A • 

şart ıJr_Le, Iç ış-

leri Bakanlı;'::.,ının mer};:ez ve tr:L;ra tr; &tında di~er :~revler 

yapmak, 

v., Danıştay başyardımcılı(::,ı, ;;rarc1ırlıcılığı ve kanı.:m soz-

cülüğünde bulunrnak, 

vi o !clare l'1al:ılzeme si başy ::.rclJ_n2.cı1ıi'l,ı görevinde c;e:üır;:ıo.ak, 

vii o En az onbe,ş yıl fiilen avulcatlık yapmı,cş olmakon 

Bu mc:~dde irıcelendic~ind.c, ve:rf;i maJıkemelerinde g~rev ala-

cak Joümselr;r içi.r:ı aclliyc çc~vreleJ::i:,ıe bic:. ilişilmemiştir .. Oysa 

l<"l. ~ Verc-l· U"1 ""''''"1"'l'"'lı 1rl~,-.. ,J .. l] .. J CC·;,F···nıı· .. ..,;•e ···ııJl'l"'"'ebe 8 1 'nı·"Ol .. Dl. ·trro. ,.. , ~~-;- d ~..~ .... ~;_j üc. .. i...J __ --'~ C.:.ı.. .. .L _) ....... _.L. 1 1 .. :....ı UL.Ll~ . .i_J..,_L ' .l.i ........ .L c:ı.. a ' ,..;.1:\...v.!.J. .... vv 

ı·oıe+-·-n"' gı''u··ı· '-ı-i!:riltc,ı·ı ,,·nr···-,l---~·--:L·,'J'ı' u·_--L·ıo-i .,, .. ,kuK' }ri~lt:u··:ri·i -icp 1)a-cta ,;.5 -' V.ll 1_; :) l. ...L--·i_:ı-- ı._._,_,_ C)'·"' .... !;.:, ..... ~- J- t...J c 1 - .......... ' 1.-U.......... ~ı...A. v .... -·- --Dv ~ ı;/ 

gelir. Yani vergi uyuf?Hı~ı..zlJ_kl<::cın.ı çözüDüemeyeccl-;: Jcü~i1erc1e, 

her şeyden ~nce ,q-;enüj huJ:uJ,- h:ültürü ve formasyonum.ııJ. 1:ıı.üunması 

gerekir o Bu ise arı.cak, acJ.liyede ~:tre:cülir o Bu nedenle di0~e:e 

üyelerin yanında bu gibi kiqilere de yer verilrıesi 2)e:rekircl.i. 

Böylece üyeler birbirini tarnaml<:unı~} olur ve kararla}: daha ise-

betli bir şekilde verilir (76) 

(76) Bkz" ld.·::u.:'e iblıl:::c;ı.:ıeleri Ksnunu CL'asarısı 
--..:.0....-..>&.,..----"-·""' .. ---·· ""-.... ~ ...... ..&...-.........__,.,_ __ ..__. __ _. ____ "'*'---~--~ .............. _______ ......,..,_,_,. 
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III- VEHGi YiU/C:.C GliYJ:::Elill\lZ~:J.; üb 

L1~ND İHİLr1Eb l 

Düzensiz Olusu 
~-·--...-...=-~--.-~.-· 

Vere;i uyuşmazlık:larında yargı m::::~anlarına bö.[} vu.rm1.ılarda 

genel kural~ alt derecn mahJcemE:lerindG bu süreleri rı:ı13.Dık-Li..n ol-

duE,u kadar uzun tutnıak, üst derece mahlce~rıelerine do[~ru e,idil-

dikçe ise süreleri kı sı tlatmalctrc o B·u ln-ıralın nedenleri şu iki 

grupta toplanabilir: 

i. Vorrü dairelerinin islemlcn'Üıe kar,sı ilk derece malı-
~.- ~ ~ 

kernelerine bcıq vurma r~üreleri uzun tutulur. Çünkü b1.ın1Lrı nedeni, 

uyuşmazlı~~ı:rt tarafları olan ver(:!;i dairelerine veya verr!,i dai-

rolerinin ü,;lomlerine ırıuhc'ltar, olun ırrükcllef veya ceza ;y-"cil>:ü:u.ı-

lüsü olan kic}ilore ~ c3_ :Linme ve iJ.az,J.rlaruno. olanaklarJ_ ve:cebil-

mektiro Kabul e(].ilece[i;i gibi bir dt::\.VC?.<:l<} taraflar için en y-Li.klü 

devre davc:ı. açma süre.::üc1ir., 

ii .. Oysa ki; üst derece yarc;ı ore;anlarına be;.:,: vurmada 

ise taraf'lara bu kada:r- uzun süreler taranmasına e;eruk yoktur .. 

Çünkü uyuşm.,:ı.zlıkların madcLl. yönleri alt derece yargı orgcınla---

rında davalar görülurfcen ta.nıo..nıon ayc.Lınlo.:ı:ımış, mevzuat tart;ı':'"' 

şılmış ve uyuşmazlıklara uyg1.üanacak hül;:0mler ve hukuJ..cl. ln-ıral-

lar az çok belirlcrı:ıniştiro Duru:ın böyle olunca, vergilerin bir 

an önce tah.silini ,sc:-ı.(;larnaya yarayacak kararların çık:m.:.=Lsıııı ça-

buklaştırınak için, üst yargı or(~c.mlarınc:Laki dava açrru:ı. sürele-



rini kısa tutrnak gere1cLr (1) o 

bir usulün ore:anize uc'\.il ve u;yc:ulc:.ı .. mııcıkta oldu.:;unu :<örürüzo 

Türkiye' de ise bu kur.•3la uyulmr:nrıırc> olc~uL;u e;ibi, sürelerde çok 

düzensiz bir sı ekilde bulunmaktadır Q 

Tu··,.,ki V·<Ol ı o" o vco-rr~_··ı· Y""'J""i-'"ı] ')rrıa ""l"lQ·~ ,., 'I'··ro·ı OI"g·anl -~l'"'l".L.~I :cı ba~ ... ;.ı" ...L -u\,.... _.._,.... \..J-,:-ı CZ.-,_:.J _o..ı. .. ~o ~L ı::;.. vc....ı.. t• ... .ı._o.. .. - .. c.:. "' 

vurma sürelerini toplu olarak ş·u şekilde gösterebiliriz: 

i. Vergilerin tahakkuk a~jarnalarında düf~an uyuşnı.azlık-

larc1;:ı yargı org;a.nlarına. bc=:l;,; vın"ma süreleri: 

Vergi Usul Zam .. mu ı nt.ıı:ı ka.p.sc:ı.mına c;iren vergilc:;~·de yargı 

on";anlarına baş vı..ıı-'ma Eıi..irc:üeri: 

Ver;:iler T'cm;yi~" Konüsyoı:L.t.rı.::ı. o:o .. be;ş gün (V o U .. K.I"iad .. .393), 

Danıştc:ı.y' a doksa,rı ( 
T) lT 
.l •1\.o 

Vergi Usul Kanu:ı.1.u' nuD kr,ı.r:ı:ıaEtı:r.ı.u girmeyen voı·g,ilercle 

yar c~ ı orcz;anla:cJ .. na baş vurma .süre ler i: 

1 .. , " C'l) 1aa. c:, , 

GÜmi'Ük İdarelerine onbe::) gün (-~;.K Q 1'1ad Q (3L[., 158), 

AsLi.ye l'Lüıkcmıelerine ( Cezalı tahakkuklarda ide-ı.renin 

Jrar·· ''"'larır.ıa 1rarc··ı) 0D
1
0'"""' •. ':!... CLL H - • l\...C ı.;;-- .l ~.,._ .. 1-5 (GoKo J"'J:adol58)' 

D·:o-nıc·tav 1 a dokc;'ll' vi.,ir (""D '( C:l.L..ı..._ ~) tl - l-.....1 ( .J.. (,) l. - o..!.. t> 
-1./it' .. , ,., E- n) d;; r 
... ct'-L• )/ u. o 

( 1) Bkz. Icla~:c I1.alU.~.91JlCleJ~i JS~~]-21:o~ı-~i]~~~\~'ısı ve Gerel~~.§i.-J~ 

So 12, 13. 



ii. Kesin olarak verilrrıi\:'. ve yP. k e sinle~;miş kSJ.:arlarda 

yargı orc:;anların;.;;_ bar} vurmE\. süreleri: 

İncelemeleri:cı iadesinde y::;_rgı orc;anlarına bar;' vunna sü-

releri: 

Verc~i Itiraz, Komisyonlarına bir ay veya üç yıl (V. 

U rr ··n· o ' "O) 
ol'>-. haCL. !.+Uo ' 

Danı:5tay 1 a uç ay veya on yıl (D .1C Had. 97) clır G 

Kararle:ı_rın düzrütil:mesinde vergi yarGı organlarına baş 

vurma süreleri: 

Vergiler Temyiz Komisyonili'la onbef] gun (V.U.Ko l'L:ıdo404), 

Kararların açıklaı~masında ver?~i yargı organlarına baş 

vurma süreleri: 

Vergi itiraz ve:' ~l1 emyiz Konıif,:;yonlarına onbec: gün (V. 

U ·ı,:r wı·, -~ lıQE:;) 
o ı.'>-. 1 d C., '-1- / , 

D " D l ,. "- •:ı ,-- 1 a -i -J· ~ ı _l __ ı ·u· 'lr_r,: iu". CA --- >'j G u..J - - (JJ.L ı;" yerF!.G getirilinceye kac1ardır(2). 

iii .. Verr:7;ilerin teJısili sırasında do{{;an uyuşmazlıklaı'"'da 

yar c~ ı orc;anlarına baq vur-cna süreleri: 

Ödeme enürlerin~_.t;:::·cı do~an uyuşmazlıklarda yargı orc;an-

larına baş vurma s-üreleri: 

- Vergi Itiraz Koroisyonlarına yedi gun (A.A.TftU.H.K. 

Eade 58), 

(2) Bkz. Danı~rta~y- Beşince Dairesinin 8~l0ol953 gun ve :8e~"53/25LJ-3, 

K .. 53/2W?2 sa.yılı kararı., 
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- Danıqta;y' a doksmı e::un (D .IL l';lacL 67) dür. 

!:htiyati haciz km::arlarJ_ üzerine yarr,ı organlarına baş 

vurma süreleri: 

Vergi Itiraz Koınisyonlarına yedi gun (A.A.~oU.H.Ko 

M&ı.da 15), 

Daı::nqtay' a doksan gün (D .K .. üaclo 67) dür. 

Haciz ü;,lemle:cinden clo(scHl uyur:.:ınıazlıklarda yarc,;ı oru;an-

larıııc. ba:;,ı vurma süre s i: 

Dr_ınıc·+---·y' a dolrc''D c~·i·'tn ('~, T.T - CA"- ~) ~JCL, '~U•..:.• ..... ( _ _)V .. l ...!...J .l\. 0 .. 67) dür. 

Doğal afetler nedeniyle vere;ilerin terkini isteU,inden 

doğan uyuşmazlıklarda yarc:ı org;anlarına baş vuTm<:"J. sü--

resı: 

- Danıştay' a doksan gun (D.K., l"l<:ı_o_ .. 67) düro 

., . 
uzerınc do(y::ı..n uy1)Şmazlıklarc1a yargı 

orc;anlarına baş vurma süresi: 

I···" q ··'' 67) d~: .., . lcı... ı, __ .L Q UI o 

Görüldü[)j_ üzere ver:; i uy~._ı_::;ı-ııazlı'cla.rı nedeniyle y<:n·tı;ı 

organlarına. ·b::cq vurmada ·:JL.iylik l:)ir düz,enEıizlik göze çar:cımak-

tadır o Bu...-rıun l:ıir dijzene ba~)-anması, gerek mükellefler ve r-se-

rekse vergi d~.:üreleri için oldukça yo.ra:c sa(d;layacaktır .. 

Vergi Usul Kanunu' nu De~bişiklilc ve Verrci l·lahkeınelerinin 

kurulmasını önc:ören İclc:ıxe 11c:üıkeme1eri Kanunu Tasarılarında dava. 
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açma sürelerinin yaniden bir d.i..izene bc-ı.i:;;lanması düşünülm(i.~~t:J.ro 

ldare J.viahkeneleri Kan-unu 'Ta sarısına göre, Vergi l'Iahke:melerine 

dava açma süresinin doksan, Vergi I\al:ıkenıeleri kararlc:ı.rı nley-

hine Danıştçıy' a baq vurma süresinin eLe otuz gün olarak kanun.-

laşması istenmektedir (3). Verr:o;i uyur]mazlıklarına iliş}cin usul 

hÜkÜmleriili? adı ~';eçen ta.sarıyr;_ pal'o.lel "bir s· ekilde cJ.üzerüe-

diğ i söylenen ·v-er:,; i Usul Karrcmu De iklik Tasarısında. ise, 

Vergi f1atıkeTilele:ı::in~; dava c:J.ç;rıo. s·ürc;ci:rıjı:ı. bir ay olar~:ı.k ci.üzcn-

len.rnesi öngörülınektedir. /\.ynı ·c;r:ı..,saTıyJ göre bu mahke!JJ.Ole=ı::in 

kararları da doksan gün içinele D;un:jtay' d. temyiz edile bile-

cektir ( 4). 

Yukarıda belirtilen kurala uygunlugu, yani iUc derece 

mahkemelerine ·baq vurma sürelerinin uz1..ın tutılup, üst deroce 

mahkemelerinclo ise sürenin kısa.ltılması bakımından, Dc:ınıs>tay' ın 

bu konudaki ı:: .. öri.ü;;ü daha UYf{;Unduı.- denilebilir. Bu ta.sarJ_ kanun-

laştı~;ı taJ:cdircle 5 bu güne oranla dava açma konusunda az çok 

bir birlik saf'l;lamnış olacaktır .. 

ı. Teorik Olarak Vergi Hd;:u};:unda Yürütmenin Duı"-· 

d urulı-nası 

Vergi hu:lnü(u alc.:ı.nında y-~l.rütm.eı:ıin durduruli~ı.::ıf:ıı;:ıın gerek-

~ ~ ~ . -~ . 
li ol up olF.ı.dıii,ı konusunc'ı. '_bj_ 

Lımak mLrcııkünd ür . 

c,o:cu~ l.erı 

(3) Bkz. İ.M.K.T. Mad. 49, 50. 

iki grup ::cltın.d .. '.. top--

( 4) Bkz. V .. U .. K., De (i;. ':Cas., J~k rJ.ad. 1?, ~-)0 .. 
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Dünya ülJcelerinde ıs;:: ;yLiri.it:mm:ıi:r:ı durdurulması, [';enellüde 

mÜl{ellefin iste(,i ve bir teminr:ı.·c kJJ::·ş.:Llı::_~ı ;yapılmaktadır. Bu 

ülkelere örnek olarcJ.k, Alrnarı;ya, l!':r·<ınsa ve J-\..merika' yı göst ere-

biliriz ( 7). 

Vergi uyuşmazlık~i.arıncla yl_h--.-ljt;rQeiün durdurulması ko:nusu 

Türkiye' de ele bü;srı5k tartışma konuı::;u olmw;-,ıturo vergi Hefon;ı 1Co-

misyonu.rıca da bu konudo. yaJ)ıLuı tartışmalar sonw:.~·i:;a .~;.öylece 

özetlerrrniştir: 11l'le;.:;elenin y<:~r -,ı sisterni içinde ne ;~eJcilcle di:t-

zenlenmesi te::erekti,~,i husv.::.mnc.:c. koıciuyonı.ıınuzda ceryc:~_;ı eden :ı:11ü-

zakere sıra;::::ındE•. itire.::· tahsili durdurma.z prensibinin. vergi 

hukuku ve ta~~ 1 1ik<-.:c.tuıa U;';'"(':un ile~ci bir <:IJ::tla:yışı ifaC:le ettigi 

prensip itilx.:ı.riyle Jca1Jul eC:~ilme e ·berabe:ç, bu sistemin nıem-

leketimizde nrijkellof b.aklarını kcrr~yan ve uüsamaha esacın.e. uy--

gun bir şekilde tatbi1 ·~ ecLilece:?;in_r~ h:..ı ~,;-J.nkü şartlar içinde ka-

naat hasıl edilmemü)ti:c. Hu ~.:;elıc:::::ılo Jcomisyonumuzm:ı. bir kı,sım 

üyeleri bu konuele mükellef haklarını ıS,yiki ile kortıyan itiraz 

icrayı durclur-u.r usulünürı şinıdilik o.yTJen muJ:ıafazasırıın zarw:i 

bulunduG>;u görüry\ir:ıü ileri sürmektecJ.iro Koıılisyonda belireı.L dif:J;er 

b - .. .. .. . ·ı" 1 . ' . . ., ı. , .. 
ır goruşe gore ı see::~ uıo. ı caza :=n.s·ceıııı;:LLZCLe gerek J_ :ce:ı:orm :ya~-

ı 1 , J ·ı']' .. ,. ı· ''h·k"'t l"' .... ,"', pı ır c en, DUl'lUil _a ı (Sı _ı Onc-;mı J_ )ı:c' ·c;;TC, ı a USU urn.m. ır-u. anın-

dan büsbütün vaz geç ilrnemelir.lir o Arı cak, bir taraftan da m.orıüe-

ket realitele:ci gözö;J_Ü:ne alının~a or·t,..,_lanıa bir yol i;,t;iya::.:: 

edı.lmesı· g·e:r:·ekne,··lcc' -ı·,, Bıı c'·:, 
../ • ~ ---- • ./ ~ ~- ·- • .J._ o '-"• lı...-- ' hal~kınde:', cc:.:ci olan 

. t h. - . ı.... J"' ' . t . . '. 
ıcranın e ırı ım_,{t:U1ını:ıı yen:L :r.ııa __ ı r-::-J.zc:. ~::;ıs ·emıne rc:u_'a.z için 

(7) Bkz. Bu etüt, lleinci Dölüm. 
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ta.rafından k::ı_bul ed ilen lxt teli:Cci nı 

uygun olarak tatbik ed:il 

gerekir. 11 
( 8) .. 

Görüld·!i Q
·;n 

CL bu Jwn.uc1a 

"k' f'"k' l . l l .. ll., Çdi:']:)lHW~L:], suretiyle 

aa .. 

Yukrı.:eıd.::/ deC~inj_:LdiC,i üzere, 21) sayılı Vergi ür:ml Ko.:cru--

nu'nun 389 ncu 

verc:;inin ihti1c::.flı kısm::ı_:nın L· :;il:Ln.i (',urdururo 11 deFu::ktell:LJ:: .. 

Aynı kanunun lJ.()O r_,_cü ··c n sadece: tem;yiz, • ı ' ' ~ J.f)·ce;_,l 

otomatikman 

fıl<...rası bu korıufll cı-Jncr.ı. ':?u ~)dci:i.c..i.c 

11 Temyiz istc;~ij_ J.ti:caz Kor.ı:i.:.: ·o .. :.L"L:.xıca vc:ci.i.(m_ ka:ı:a:ı:'la:r.·ıD. ic:c::csını 

durdurmazo ' 

misyonu temin t: }:~::ı.:c~nlı~;ı:ncJ.n icJ>~.l:Jı:r:.ı : c:i.ktir:r:·wsine }:a:ccı.T 

verebilir o 
11 

Ver~i Reform Komisyonu R~porları Cilt: V, 
-~----- ·--~~--~-·--·-··~--··- ~--······-· ~-'--'··-· ~ ~- .... ~.~--- -~---:';;.)~ 



da. otomatil::ı:JaL ·y-i_i:cütmc;yi dıJ.:cö.u ... ı:::ıL,~:c-Lac'L' clenilebili:: .. L:.oo ncu 

mısyorn.uıun 

l"laddenin üc;üucu fıkr<::c::n l:m km:uda.; '11.L1CEl:J'iZ Koı:Üi3;)ro·rc.u cl.op,yası-· 

rilmeı:ü iste(~i huJckınde. bjT l::2.rc-.ı.:c verii' ve bu kara:c durJ:.ı.eJ ... 

~, . . 
cı_r;ı .. J_J:c f:'3 J.11e ve m~kellofe bildi-

ra5 .. c-.;~ron1l }:ct?n~ı:J_Itll'J. (LOıS7'/Cll1.J_J) C~Ör_ı_(LeJ-:j __ ]_meD:Lı1Clcrı j_·tilJClren. l.)j_~c Cl:/ 

~Le :C'(; ()_!J ·:; c:.:r·~_j_nt:ı.·t j_s-t erı~i . .J_' Q o ~ ~i de-o· 

mel;:tedi:c. Ve 

rak~ bı.ıg-ün J.loflcr 

vermektc ~{i,_o Q 

tüm olarale ol mnlu karşıla:tna,c;ını ~]u il:.:: i nedene daya.r.i/~ı:ccrw.lctaclır: 

ho ş görür 1 · re kir" Onun iç in, !DU-· 

Di ,c:e 

tanıır.:.ıştır ~ b ... , 
<.,, 
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YeJ_erJ ı· olr.ı·-,~-,::ıktadı-... ( 0 ) l_; ·- __ .:.I.C;ı,..lj_l_'--·- ~ . ..L ) o 

!tir<,ı,zlcı birliL:tc: yti:cütuerıi:o. J:e::.ıcLiliC,incJ.on itiraz so-

şekilde d:Jzt.:nlemüEmi vr::; Ve:cr:;ilc:c '.fc;_nyiz Komi,syonunlliı ·bu konuda. 

yo..ramakta vo biı:·çoJc ve 

nun önüne ~L q ir~ j_ ı3 u , ilJc 

menin bir to::ıino:l:; }~ .;_:cqıJı,·:ıilcı e. duJ·cJ_ı)_rı_ı]_.,ı<"lsı ve yü::ı::L:l·~-;,,ıonin clu:c-

vo:col.Jilme 

c:c ·'ctirilrnesi 

BCilce IC:::cu::-e l'isJıkerıeloı:·i ü;inc\.e ·;e:cgi HeJ:ıkerıelo:cinin ku~-

rulmasını ~nFÖren .!dare ı\rrl,":l·lJ.1 <"'e.:_·._ı t•_'_,_ o_-,._-,ı· -,('"D 'll'lU :,n"' sarı ''l"" ı·1 '?Lı D CU 1 ~ , • ~ _ v .Le C, .. 1~ ... V 1 CJ .u. J.. ··ı· •· • 

mado., e sı· yu·; • ..,;·ı-'--rıE--'-ı ı· ·n c'lıırc' ınr·u]_,·ı ., "'ı ı· ı r' - 1) .1.. v.l;_,_l._ ... ..J ... . L.'. ·- l...---- .. l. .. __ \.,C:.r..) - _l .. ./ 

madde, ır Idare j_ ,:,hkeınclerinde ci_eo:.va açılması ve yarl\l~i_amanın ia--

desi yolu:na i)af:; vurulmo.ıc-ıı, ver;j. U"JI1lfJC:.l,1zlıkları dıi:)EJ.cL:.c., iti-

ı • " A raz o_ unan ıc~,1L'J_ 

li1cr~ 

j_ ;~~ ]_ c:ı.-:: in vey~J. 1IDJ.Ll:.m~ıo k:ırar Lırınır:ı. y[:'~:'. tül--

;.3yo:nuıın açıları cJ.avalcı.rın l;:<:.1.çınc~u ;yı.1-

istcJ;:1()ri 

Oıuyl:'ılu ı_-- _,,~c· ı] .. ,;:- .. :r·ı -···~ı·,-,·ı f)<'-1
1 ·i ·;.-,-:--rı·i •:•l Ql1rıı· r· ... - _ı\.,_._ı_ ~ .C.J .. .__l_l_...L'->.~-'·--'--l..- ··'-- j ı.:_ .. ____ ~_ ,J ... ' ........ J-·1- - \.A... o 

(lO) Bkz.. U:e.ı..·_,~U\f, D:,:.pl:-_;:~L~_'?:;;y_'_dE._ ~~ö~:~LlJ:.C::-'~ .:~J~ 'y~cı.)-_~'-_:-:::'cl8_:..___~~ii'i.:ti;~~lS!.:~izı:...Jl_-q_r:. 

durul]D_~§.~-'- ~j .. 1'/D .. 
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me s iı1i c1 u.rc1 Ll.ı: ü1(3. z o 

r -i 17UI'"'ul•ı -- 1.\.. - ~·-? 

t edir o l'Icıdd 

erin.cJ.u, vc~:c:·,i ·ca:ı:-h:i.;yEı..tı 

aleyhine n.Çı18.Cc1k clc..:.V;Jl :ı_' J.. Ur::ıı,:ı. (o..;:ıunu; ncla.k_;_ b:l.:J;:ünüerin 

Usul Kanu.nu D) içiklil: 1Jicwo.rısunn L+C) n cu madde si u:ıc, bu ko·· 

nud.cı şöyle biı: ~b_ijlçliın r:;et::i.rJ.!le}~ j_;3-Gc;TD_(;]{·L~ 

edilen ver:~inin ihtilaflı oLEı Ja:-:ımı:ru.~ı tahsilini cLuTciu:ı::1Jr .. ıı 

ÜüCCli 

r:::ı.caklardır. 

521 ncii maddeFJÜıd::ı yLi:::..'Üt-

m.enin durdurulr;ı .. t~':L 1 
cl::.ı.va açılll:ıcı.Dı ve h:a:ı.::mn 

A 

Yol] ·orı·na 'J·l(O VUJ"''tl··r··ır.··~ ·it·;-n'.1'7 cı"ı'Ul"''li'l ı"c'.i·ıY>ı __ ~L.\. __ \ L-l.ı) _ V-.1--.ll_~,,,)_.L ... _L_L(,./_J -- ~ ... U .. ~ .. --- -~L-..L işlemleJ~':i.ıJ. vc;yn 
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halinde, temiı:u:ı.t J.:arr-;alı. ,ı:ıd::ı :Jü.:cl'·.tme:ıı.i:cı c~urdurulr:J.asııı_:_ı karo.r 

verebilirler. 11 şc1~linci_\.:; hü\::.i;; ·(;ıru . .1.lı:rır.n:.,;-tı o Gö:cüldü uz e-

oldut_:,u cibi yl.b:'ı_j.tr.-ıunin ha:rv :i. h:ı.L:_oJ:dn dc·ı.:rdu:culaca!;ı lJelirtil~ 

tuturrı ve içt:i.haclın.a ·ın:cakırtı:,:i:;J_ (11) .. 

Ancak, bu devrede, D;::unr.~t 

durulması istokle~inin, VerGiler 

larına bakan :Dördürt.cü, :ı. ec1.i:•:.ıci, Dokuzl.Jj.ı.cu, Onbirinci ve On--

ikinci DaireleJ.:, Ü3teklerin ortc:ı.le:-ı. .. ,ıa y\.:izcJ.o otuzu.nda yu::ütmenin 

durdurulma,s:Lna J:carar verm:i.:~;lc:c<Lir (To1>lo: 3) o 

'rABLO: 3 

Danıştay' da Verci Is>lcrinc:o :s~,,_ı,:ç,ı.n Dc .. irelorden 1stonen Ycı:ı::·Litrıwnin 

Durdurulması 1cri.:;el;:le:r:·i:ı.ıin y-,~,:ci.d;!:•1enin JJurd1.-rrulınası Kcı.:co.:claı:·ıne. 

Oranla:ı:ı --·· .,. __ . ~-~~·-------·-L·-~-----o.----"'-··<L------~------~ . .-..-.a. . .............. _ ........ ..._ ..__......_ ____ ~ ................... _.__ ..... _____ ._,.""'",..,"·"'--· .-....-............ .. -... ... ,~ ........... _... ................... _ .... ___ , 

L[ ... Daire (o ILd.rc Si.. ::);:üre ll o Daire 12.. Daire 
YJL~,A?~~·----~~-jG_ __ . ··-~---· ~ .. i)S . ..•. ~. ·---~--- _ .!~:.... --..... /ô -~··-···-~-- .. [~ _ -~~-
1966 ::sa 8 

_/ ' . )O,? 2j,l 23,0 113,9 
1967 !.~5,? jli- ,o 9,5 26,5 ;A,Lt. 

1968 L~O') ·::ır- f' 
'---/ '\.) u,ı 11,3 5),3 

1969 )i_l ? 
l _ı_' - Yi·, !~ C) ~:_; 

./'c. 26,9 f)l '7 
/- ' 

1970 L~O G 
' 

yr ;:, r' ./' 1'7 ? 
1 ' 

21,3 50,:3 
1971 ~S9, 1 ~5 [', cı - .. ' ./ 

1 ; r; _u, 1 17 'L~ Lll 6 '--' 

Kaynak: OY~\\}ı' D;:unf.;taycLa Gör:ulcn ı).)_vo.J.arda Yürütmcm:Ln Dw.:du-· ' -.-:~~~· ·~· -"-'-----·· ·--··- ·-·-· .......................... --.. ----·-----·----~~--~-·-··· ... ~--~-- .. ~-

ruı--·ı·' ,-,ı " J C::') ı (~C:: J ı:::;r, 
~---},'_::::_'.:_c?~--'- r::> a •• / L. • • J.. :J :J ' . _ ./ U • 

(ll) OYT.ı-u-f Dç~ı.:nı::ot:::cy 1 da \:;örülen Di'.vo.ln<'dn. Ylirütmenin Du:cd"L:ı..rul-' ~-~-·-·"-~~-~--~--------........... ~---····-• .. ·•··•······~---~--~·· ~~- ---·--~---·· --~-··--

~ s .. 177 .. 
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tirilmesine ve bu kanurı.e. bazı rcı;,~Clclc;lt;:c v2 geçici m;ı.clc!.elc:r· ek--

lenmesinc c'~air kaıı.m1.u1·.ı. eL 1 nc:L Oli:cı.c'Jdr::rü ise, c=ı.clı geqorı. ryı. ncü 

'll:,· tc'l.'~ . .! ·ta_-1"_·;_-:ı_fıı·n,-.1. ,'·'·.·,·.ı. ',)ru:"' r·ı·i. -f-vi··_·t·ın 17 "1..-1 .,-!..,·ı cı ·,-oı ·J- '·' J ~ J-<· J. c ·i ("·u"· ç r"r·L.ıJ-"''u--ı"l] ··ı.,, ~ "· ~ __ , :.c _ ~ " .t;..cc u ....... c.~. ' vv ... O •. -"'- h ' ~·-.c. . -'--'·--

taya çıkması ve;·y-;ı clilc-;J-cçede ile:;~'i sLirülc:;n hususların closyar:ı.ın 

dıırumuna gorc: cidcJi ve 
. ·~ ,... 
ı.CLarı vey ... yo..:c· ı 1;:CJ.rarlarınJ3l iptu.lini 

haklı c;österecek nitGlilci~c ol··ııası }:wli:rı.(~e verilebilir o 
11 

Bu koşulların r~;eti:cil ıc:r3ı' :;e:cçu::::ten isabetli olınUf}tur. 

vergi u;yuşmazlıkları:mı_ ilk 

Ver~;i Nahkejüeleri ıçJ.n. c~_u konu.Lıı_~-,_sJ_ u~n~;tm olacaktır Denilebilir. 

1 .. Verc;i HukuJcuxı.da Y:.ı_:c: J.L:_:Ja C:ric1orlerinin l-fitcli[;i 

ve üno:rni 

mek mümkün c: ür: 

-,· 1-a·,n.c·ıl •:ı--n.,., ,rrı' a" r,,,.", .. \ '"" ... ,-·LI'ıı· <"1·-ı 
~/ - ,, ~- ...ı-.(A.J.ilCA. <....J ., ,...l.... .".- v_l- 1.--' '--·~L-r.._... 

vayı kaybedon tarafo. ödr::d:;Jnel;:Je, bu Jccnv.(J_:~ verc~i ye.::r:e;:ı .. sı ile 

adli yargı arnBın do. lı~L::=· a;yrılı!_;: ;·.rc_J:•;::ı.tı:~_, ı.o:.r=nrıa engel o1unu:c. 



madı(~ı takdiröe, hemen heT oı,-::ı_;y-ın d e~cece de::re co son yarc;ı or--

ganına kadar, adct,'l. otomatilc bi:c ,su:ccd:;t·:; r:;ötürü.lmesino yol o.ç ıl-

mı ş olur o Bu ise, yarcı_;ı or:-,;c,nları::Jı a::,ı:c iş yükü. al·cuıa ı=:-;oJ::a.ralc, 

bunları asıl gö:cevlerini yerinn r:r.otirc}rTı_eyecek bir cluruına iter-. 

ni, mükelleflo~cin kendilerini e,erçdctc:n haklı gördülclc:ci olay-

lar la sınırlandırıı-' o Yani, ver(,i yar c ısı alanında bu zoruxılul ul.ç:, 

yarcçısal işl0ri düzonle;yici t)i:c r·ol o;ynar o 

Ancak, l;u zoru.nlulu[!-ı1 ~.::ncJ.ccu iltlkcllef yönünC_8Jl ü_-li_ç:üııme-

me k gerekir o I;:;:!;e:r miUcc11ef y.:\.r~.ıla:cn:J. sonunda davasıı--n kJzanmış 

ise, ona yaptı(,ı t,idm::-le:r:in J:ar.~:ılJ_(;ı duvlet tarafından öden·-

ırıelidir o Böylece bu leur .tl, veJ:: __ i ic:l-,_reJ.orini, tazrıünJJ.ta sc be-

biyet vermmnelc ic;in uyu.r)ı:ıLı_zlıkl:::n::c1-J. bi:c kat dalw. dikke:,_-L;-le ha--

reket etmeye ve her türlü olu.n:l~cl;;J_rcl,rrı :ye:ırarlanarak br:u:;ta:n mu--

kellefle uzla0mnya zorlur (12). 

2o Vergi Rukulaunuzdrc Tn-f:,ılaıitn Giderlerini Dl.bonleme 

Çabaları 

Yar[;;ılaına gidc:rlerini cluzcnlemc; qabalarının baE_,anc1n, 

Vergi Reform KoDıis-yonuıııuı bu -konud;.:ıJ:i c;:::ı.lışmalarını kısaca 

göz önü.r:ı_e sor:cw~L: u;ereki:e ~ Ver:~)- }Loforin Komisyonunc:ln bir g,rup, 

bu günkü yarc;ılai·ıa gic~ erlc;:ci il u LL(, ili hükümlerini:n yo·ccrf3iz-

li~~ini ileri surorek, lıu konmıun_ yon:i_(()]'1_ düzenl<:n__;,l()fJ5_ c:;c;rokti-

tı·ı· n ı· sa~rur"'·~uc:· ı--_,-.__,o, ır B-u r--.- c·;J__,''i--··+c" 0 • \i .l.l.ll. h.] (.A.,j_ - O . (:) ) - U,'·:;,' V .J olcJ.:ı:ı]_(_lrtı c:ore i] 
•• '1 tmn ya:ce;ı_Lama 

( 12) B,_ -~L'i''·:·ı:ı-'ı'F -:ı ,,, ,, S 101 ' lC z o .r:-:\. J_ı J... L)...LJ_L).. ' c~ o ~ ı • \,..,; o ' ı o - ' 102 .. 
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giderlerinin, davada ha.lanz qıka:n tc:u::afa y-Li.kletilmesi ve bıJ.nmı 

da kararda belirtilmesi gerekir. 

Karşı göı<u:;ıte olanlar iuc, yarc;ılama gic1erlerind.cn sa·~ 

de ce bilirkü;;i ücrcd:::in.in, Ven:,i U~3ul Kanunu hükümleri Ç!;e:co~!;in-

ce, bilirk.i:; j_ ÜlC\)loı,ıcsi ist;eyo:cıdon. cı_lımmık ve haksız çıkl:ın 

tarafa yüklenm.<.;k r:ıuret iylc u;yc,ular:nnc\.sın.a devalll olunmasını, 

.. .. ı d. 
surr:ıui:J er :ı_r ~ nri.i.knllef o.lcyhino sonuçlcı.nn.cak da-

valarda vergi vu vcrr)- c.-::za.sı:adın lJe. bir de çeşitli gideri 

ödetmok mülc.:c;11ufiy'~~ti m.üJcc:LLo:flerc yükletilirse 5 bu. verı .i u;yuş-

hukukunda uyuçmıs_:;;;lıklc:ı..rııı. masrafsız ve kolnylıkla çözf~ıılemncsi 

prensibi esrıst ır. Di;;:,er yanclc:ı.n, l.i.':.ı..zin'-' aleyhine sonuçlc.nıcm da-

valarda yarc~ılaıüa gidc~rlcrinin J[-ızinu trı.:cafından ö(:Lo!1:ıı-ıesi ise 

mükelleflere fu.zla bir ya:cDr sac:i;laıaayc•.co.ktır denilobili:c. Çünkü 

bu ödemeler, -cGÜkelleflc:;rdcm d.::ı.ha. ço}c orüarın vekillo:ı::inü!. elin-

Bugi.üı. l[ôC 5 Verg·i {hml Kc_.mu:ı.u De şiklilc ~Cusç:c_:ı.'ısı il o 

kurulmasını ön.crcn ldi.:.C'(; .:_,_ .lıJ~omcüuri K::.r1unu j.L'usarısındc.ı. hı.ı konu 

Yarc~ıl1.:ı.ına c:iclcrlerini duzcnlc:·,wöc her iki tasarı da, 

Danıştay Kanmıu' nm1 bu konudaJ;:::i 103 nc-L.1 maddesini örnc;k alnral\: 

(13) Bkzo V en'; i Hcforrıı Komisyonu R2.porları, Cil t: V, 
~---....:....-_.., ____ ,...,.,. ...... ~'~-,_-...-.:. .. ....,._,_--.,_......,..~ .. ,-... ...._ .... _,._ ___ .. __ ...._,_.., ___ ...__,...__,__....,_ 

s .. 271,272. 



-ıes--

U'o··re· yarp·ıı·cı,.,ı"'~ ,..,..ı· c~ ··q-··ı· (") C: (_) (_ ...... Lı. C... ( .. } _ t 1._- _ ' 

mahkemede açtıL,ı dav-::ı do1ayi:ıi:ylc ödcdiL,:L harç ve :postD. pulu 

ücretleri ilc . ı J . d' . ·ı ' . . J . ınco eme __ e:c~:..n orJ_rı__e::;n;J_:cı .. mosı için ya!)tığı 

hc:ı.rcamalar ve _:ı.vukat; ile t::ıkip oluna,_ı c-:.avalarda~ tarif'esi:ne 

[;Ör0 avukcı.tlık Ücreti hrJcsı~z, ÇıkcH.'L t;J]'C.:Lil:.t Ve di'J.Vanın JCJ .. SlllCD. 

kabulü ile lo.smen roddi h,:lindc: bu rıms:c;ı_flar orantılı olar<ık 

raf, mahkeme nw.ı:.-ıra:fL:.ı..:cı ve a.vul;:rı.tlık \:tcı:·cti bakımından. h:.:ıksız 

1.r c co T l .. ,, 11 ·-,lrlirır1 ~- -, '-'1 ·1·-ı · l -:- n-~ ,-,-~ ·· --·1- . ''-, .... Tl-~~-'-., 0 • , Çı.b..illl.;ı oCL;)l-ıJ... Şl-~·- ____ ,•,_: /lU.-:CC .. •.:. D.. .. ul __ c. .,_lürrld.~,_ lS'CGlllU.:.,_lc...Ccli., 

Diğer yandan Vcrc.i Usul K.-ı. rurı.u De( .ü?i:cıik 1l'::ı.surısı, :Jb ncı 

maddesi ile bu kanunun 1J.2 nci maddasin0 gecikme faizi başlıgı 

al tınds ek 3 ncü madde; elclcrfL8ktc> :_J:•_'., .U1:ı ··naddenin ikiı:ıci fıkra-

"'lnrı go··r,.,, 11 J..··--k--··1'-~lc"r·• VO"'r··ı -., ··. 1 '-'(···ı -:----,,;ıJ.r-c~.:.L-, -'n 'Terr .. ·ı'le-ı-·~-n cJ<.ı-iJf-ı_ 1-'·o--- C,..l. V lJ. 1. _ _,. .L J C. . .• \.. 1 ) -"' J -· J C.·-_ J... • • - j_ \..... V L) -t-•. - • C...-, L.. J:::.... 

nusu yapılması hu.lind.e, ilc;ili vcri;i k:u:.unlarınd--::ı. beli::r:tilen 

normal vade t U'ilı.inc~c..;n, ni::J.ai oJ_:::ı.rn.k k:euinloştiği tc:ı.:r:-ihc 1ca--

dar? bu surc;tle l::c sinlcşon vcr{~;i~y-u fai~_;; uygulanır .. ~~u kadar 

öncE;, r-nikellefçe b-u VE_n:c i iç:iıı. 

Öder:ı.e yapılınası hal:i.n.cJc, öch::nc-cı_ :mikt:-ı.:c için, ödeme tarüünden 

sonra faiz uygulo.nma.z o 
11 h'Li.km·u önt,ö~cÜlüwktedir o 

faydaları sa[';lZJ.yac:;-<':ı sö-;ylu:nol)ilir: 

la Ilk dor2co ver :r.rıs .. l.ıJ_\:ur-ıc~Lc~T~j_ i]_u DiJ.nış-tLLJ accı.sıı~CLa 

yargılama hüki.bnlori ·bakıı,ııncio.:n bö;y-1ucc bir birlik saSlaı1acaktır. 
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iio J) llcf vu:yD cc: za ,soruml uliLr:ı. ve hzc.tta 

GET lREI1EY IŞ :t 

ye:;_1iden ele; alınarak 

bir sistem içirıo u düzenlenmc;-3irıi ('~c::c·c 1 -:::ı.i kılan nedenlerdon bi-

onl~ı.rı ile Danı~yc 1 ın, 

uyuşmazlü;: sc;.;yı~nrıa f,Örc; yeturs:iz iü:r: ç;_ı_lıçma düzeni içinde 

010°_U f;,u_ l_,TQ}."l1 1 "~".·_i'l ___ (l_;o_, 1_1(_-i_ r, Ü' ... _,.:.i c -~---,o·'LJ ,. : J (i r ; . --.uı·ıy•ı ~-\ ~ lffi'"'k ll n "'lfT ı' c< ı" -~ı' yı ;ı -i ,_ _,_ . '"""J c --- _ ~ ~-.:, J .. <- ,~_, ,L\'.1 . D L. • '-) t_jl. c ·-· "-' ..L v '- ~ .ı. Cll .~.) o J.l -•-L U .. ~···· 

bilmek ve uyu(;nnc;_zlıkl::n:'ın çÖZ"t.J1rıc:si :i.çin f'~erekli m::talamcJ. su-

reyi kestirobiln11-:k için, önce C1Ç\nC) .. ciaki tabloları m:·t;:::ı..ya koy-

mc:ilz r;erc::kir o 



1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

(1) 

--ı 91-

Vergi Itiraz Komisyo:rüa:cı:na Gclun ve Çıkan 

63 .. 665 33.259 :;o .~i-06 

39c339 '"O ?Jır:: b_;" ·-.-j 35o033 )1+.712 

7-,C: rı72 __..u o ( __ 71 .,Ll-8~- 41 o 36/.+ 30 .. 120 

l+L~ o 915 '7:_).035 45o502 29.533 

47ol92 76 f"'"l" ~.;c:;) 51 o49il 25 .. 231 

Ll-8olH3 ?3.::SW) 41L3'(0 28 .. 9'79 

64o339 93 .. 31f3 53o2l9 1+0 .. 099 

52.429 92.522. 56.403 "76 l ")5 J .• ~-C:-

61 o 2Ll-7 97 7 '7~ .. J ··- 55.262 LJ-2 .. 110 

55 .. 863 9'7 .. 973 55.423 Lj.;~ o 5 50 

5'7o898 100 .Ll-L[.(j 1+7o8)5 52o613 

b<:rvisind<'' yapılan J:ciGı i,sc;l araş-

larındcı. [';Olon VO }G-lL'i.Jr::ı. ba).:.~U1EUJ 11;)TU.iJlTI.azlık sayısı;ylo ilgi-

li bazı 

bizc:; güveı1co vermodi()_rı_d,-:m, ir}bl:ı t:ıblo ~:m_cak 1970 yılına 

ka cl ar düz en lo runi ş t i::.:' G 
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l'AJJI.ıO: 5 

Vergiler Tem;yiz Komi 

1959 30 JLr;h o ı 1 ı 
1ı-o .. 591 30o75l 9 .. 8!.1-0 

1960 31 .. 522 !J.:L .. 362 35-500 5 r:ır- ') .oo,_ 

1961 32.6(30 7 o r-l.ı '"> :JU" :_)-,·c. 35.180 3 .. 362 

1962 33. 81~0 3'' ;::ıo') (o··- L 32 6' 0 
o ?U /~. )61J. 

1963 32ol26 36 .. 690 32.947 -· Tı' )., --:;; 

196L+ 3 7 ll') ? c c... 36 .. 855 33 o 051+ j.80l 

1965 36.797 Lj~() c 5C)fJ 35o391 5 .. 20? 

1966 39 .. CJ46 1Vj .,053 35o82LJ 9 ')2 c: . {_ -/ 

1967 36. 00~~ 1f·5 u 2:27 35o266 (' 9,...1 :J • \..)_ 

1968 1!·0 o GJA 50.5T5 37o223 17- -;·-') 
. ? •:J)L 

1969 36 • )')Lj. LJ.9. '?J+6 7,9 L ;z,n ? o ~? ( 10,309 

1970 11-3 o 06') 53.,37B 1~4,152 9.226 

1971 45.016 5;_~ o 2Lj.~~ 44.505 9GT57 

1972 39 .. 523 49.260 37.886 11,.371+ 
. _ _,_ - ..... >'-'" ............... -----ı.. ....... .o:..--.- _,...,.. __ .L.,. _.. _ _,_._. -·--·-·-·~ ....... __ ,.__,. ___ .... -~ .... ...... c,.·-................ _.....,.._. 

·r·:- e 

Aonııs~D 



1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

196/~ 

1965 

1966 

1967 

196[3 

1969 

1970 

1971 

Kaynak: 

nu) Gol(3Il ve Çıkc:ı..:;:J. 

30o6j7 '?1 o ]_()7 

3~: o 903 7') l ıc;5 l-o-·-../ 

35o7U5 E30 .. 130 

31+ Q 813 E33. 87:5 

35~302 86 .. 901 

32 .. 152 E33o:SCJ_ 

2f::) • L~30 7r; o-i 7 
<) J.-

3/J. o021+ (3/!- .ljj 

29 .. 003 .. 30li 

32o50) 60.,j26 

35 .. 561 C.l .. 5G'+ 

lj 7 911 n, h-- :;ı ~ ·-ı-'\....1 rn c:r" l { _\_. ?-

G:Jo3(Jl 101 .. ~)G2 

L<'"I'YI-,·-v··I'I···- ,- ,-. ·:. c 2/'.C~ıo .n. LJ .Li~- A . ..1 l , D. • t::ı o U ., , ı.::ı o -ı- ,, ı 

)1.945 

27 o (310 

31.068 

32o276 

35o672 

33 .. 894 

27 .. 808 

L~4 o 832 

40J~81 

3L~ o 323 

33o573 

35.?50 

C::') 909 /L-o 

:/).252 

Lı4 .. ?A5 

4<) .. 062 

51..599 

51 .. 229 

1[ ,--, Lj r)7 
'-r~1 o -(_) 

~)0 .109 

39w30l 

~? 823 (.__ . 
~::Cı. 003 

')7 90l ,__ .. /--

3G.,ıe:n 

LJ-[:3,.653 

~-'s" 11 vo Drı..nı;_rl;;:ı_y ı a yap:LJ_a:n kişisel ba:: v1:ırmcı ... 

( 2) B-litürı çalı.şınnlo.rEı_ rc:t()ncm, D.J.n:ı.;_:tc.y Dr:ı_va. Dairclo:einc c.ı.çılan 



Adı Gec;cn Orgç:mliı.r;s_ Y()Jıi l~·e:L:;n, '.ı~'o:plarn Gelen, Çıkarı 

ve Devir Y:ct:pılo.:n Uyuşmazlıkların Ortalatııauı 

Itir,clZ 1Tcmıyiz Danu,>- Itiraz 'J:lumyiz DmUE]-

----~ 
Ke K. tuy Ka K. tay .... -..... -~ .......... ............_ _________ =···--"'· ......... ~ .................. ·- ... __ _,_ __ :.,_ .... _ _. __ .... _..__ ~- ... ·- ...... -~· -----~-.. ~ ... -~ .. __ ..__ .... _____ ..ı..~~ .... --..... --· 

Yı:mi Gelen L.J-C:ı 7'70 
- Q ' --:; 32 .. 936 )? .. CıC.O )GaD59 L~O. 066 1!-0 o 718 

Toplam Gelen 7~o760 :3 [3 o [j 3/~i- 79 .. 365 97 .0[)() 49 .. 6L!-O 77.,298 

Çıkan 33 o63 1
/ )lo r· --, r~-7 '' :J:J.. _)() A9 ıco•-:-

:) . o c.. .ı~) L~l.,6l) 

Devir ı:: l97 
./ 41 --

/j.r? Q Cj69 1 -· "7 Jı 9 !) ":) r · l0o455 35.t)85 

T:,l·)l o LJ.'Ün TC:·,..,,-~ıl q_c,+ı·c·J hıa· cı 
.Lk _.... .L ..... ,_ • ..L ·:/ --C'"'":} '-' _ _ _,_Jj_ ü 

:tt iraz 1J\mıyiz Dn.nır]- :tt ir:J.z 11\~myiz Danı.ş-

---~-~~--~---------~-' _ _!_.~--~-- ~--··J(_ .. ___ ~-----~-~~-ry~--- ··-··· .. !~.~-~----~-!~.: ....... -.~-·---:~.O:X-.. ~-" 
Çıkan uyıış
mazlı(J,ın 
Devir J~dile-
ne oranı 

Çıkan Uyuş
mazlıtsın Top
lam Uyuşma:-;;-

lığa Oranı 

Çıkan uyuş

mazlı(;ın 
Yeni Gc.;lene 
Oranı 

0.58 

o 07) ' /-

o' ;:~'7 

l, O~? 

0 .. 66 l.,2L.J- 1.17 

o' LJ-0 o ")5 '/ O r;o ' ' / 

o' 9<3 1,02 

Yukarıdaki tabloların. in.ecl<)JJio.osüıdcm ele anL,.rp.laco.l~l 

gibi, Vergi İtir::ı7, Komisyonli:ı.rı ilc ıı,:ını:}tay' ın kap<:witolerinin, 



~-1S5-

sının, çözüm bekleyen uyu:)cil:''.zlıic :J,:;.yı::nna göre ;y·eto.rsiz bir du-

sitesi, 19~59-65 de: l+j bin iken, 1966·-'72 devresinde 53 bin ol-

muştur. Du. d~:ovrelerde Ver; .ilc:c ~L'cı.n:yiz J(m,_ıis:yonunun k:x~x:.ı.sitosi 

ise 33 bindon 39 bine, Dmuqto..;y' Hl ki c1o jl bindon Li-1 bine :yük-

özellikle Vergi Itiraz 

gelen uyu,şr,ı:.;.zlık sayı-

"'l"' ı l"ır c ı i "'·)-r-:; lo ı· ıD c"' ır ,o-i"' c·ı-ıı z(·,-;r(l oc··~.; .. , nu·:·ıl--l'i Ve~rr.r·ı· ·i-ı:;'- u· ·"·ız·· .1:7 orrı J. s o l..l \.C ı..J __ Clt C, V ~,._,J:\_ ---L -~ I .. A J J .'./ ~- ........ i.J_ o \i .. J .. \.V~~ C> _ı_ C- J \.. ---- " -

yonları elindeki toplo.rn u;yu.::Jm;) zlıJ;;:le:ı.rın ancak yüzde 55 :ini, Da~· 

da ancak söz konusu orgcmJ.:ı..r ' JConi 

k ı r, ··ı-, ı~.ı .. ,::ı.·..,., fm.~·'"] ,, ar ş ı a3 a o ı. -"'e""" v e o.. ı.-'- \. .ı , . u __ o " l+) o Bu 

VL>re· ı· -;- r ]. rro z :K rı 1 ,. ı· "'110fi '..L'" T'lT' lTI ·,~=ı ... _;L .. i.l (_l (_'.' v U .LV • ,., '-' ·~_,.ı_ >-'v .' ... (.,_. .. .1. ..... ••• _ . 

da 35 bin dosya stoku d2vamlı olar 

~:_en uyuşmazlık Do:yısını 

c::üle, 1966-72 devresinde, 

o:ctaL:urıa L!-.:5 bin, D,00.nJ.r~:tay' da 

b "'kl ., ,ı--!- . '! . -·-. cn·ı, b ı.:;__ eı:nec:e v u o J_.r_ ~-o. -· 

lo: '?)o GörüldÜ[ ii L;izc::r·e, ddJ .. c,e<~~oı o:r::c;ru:ıların bu gü.no kc .. cla.:c· 

yaptıkları arıcc.ü,-::: ellcrin.cLJö_ stoJ.cL,rın artmasını enc;e.Lbmck ol-

muştur denilelülir ( 3). Genel oL:;.:caL ,;linde ü1zlo. ÜJ tutmaclJ.gı 

görülen Vergile:c: 'I'onıyiz Komü:ıyon.1.ı. ü;e, hur yıl orttüa:ma olaral::: 

elinduki toplam uyuşmazlıkların :y-üzdu 80 ini çözürnlc;yobilnıokte, 

bu kuruluqtrc cln. aşaf:,:ı_ ;yukarı lO bin öoDy::ı stoku lıuh.mJ;WJctaclır 

(Tablo: '? vo 8). 

b. Vorc,i Ü'JTUf;>tna~::;lıL:larırnn Çözii"llünün Çok üz1ın 

Sür;:; Alma,sı 

Bu istatistikler cı.J>ı..cılıi~ıylu vo:;:·si uyuşmazlılclarının 
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çözümlenobilmc::ü için orta.l ,_,1<_1.. :::~ •• ı·,;yı de bazı varsrtyı:uıla:cc:\. cöro 

tahmin r:;tmok müJıkündl:ir o lh1 

gociktirorok o;.ıL;ı.ra -bir bckle:~ıu si.l:ı::usi koyaro urno[J;ixı; Vergi 

İtiraz Komisyonlarında çözüıet bukluyo:c:ı. uyuşmazlıJ;: scı.yısı yılda 

Ort ~ıarrı·-, Li_?-:? bır",.: doo=·y"'o."-ır ·v---,Yr·r"J . .ı· -:~ı-L'' 'Z J-Conıı·coyorıl''..,...~ y·Jırı--, ,,,,.,2-.,,ı C,.... .._. - U 1 ..... ,:_:.) (_.1., ..J.... •.• O './·- 1 ·, - v -·~~ \ . ..:... ...... ı...J • c:;._ı_ _.L. . - \.)....( .. ,., CA. ı-:] Ll. Q 

yuk::ırı 39 bin dosyayı sor:ıuca l:ıa:sl-:ıclıi·~ına. göre.;, mcvcıxt ir_;:lc~rin 

tasfiye edilerek yeni i~lorin ele ~lın~bilmesi için 43/53=0,81 

yıl geçme si 2:crokir. Adı geç un ko~:n.is-;onlar, yaklaşık olcn:ak 

için hemen çözümlc:tL'Jlesi söz konı..:u::l:L dcC;ilC:~iro Yani, r.nrn.CJ:'_ ge-

lorek ele alına:o. işlerdc;n 53 bininin bi:c yJ_l içinde çöz,iünlon-

işin no kadar utirode 

ınun bir işin ort~-

ı t - ·v . . -, ,_ . 
sayımı a · ınc.:,:ı er .ı rc~u::':tZ ~-S)iOnLı.:eı,Ldaki süre 56/(53x2) = 

Komif3)·onLJ.rındçı_ 

bir uyuşmazlık orto.lae:ı,l. olar,::..k üJG. + 0,52 = 1,33 yılda. çözüm-

lE"ndı"i/'ı· "'O .. V]Pnnbil-i•-· (Li-) ~ ~ C) ......., tJ~-"'-"-·•-vV• -~L e 

Bu yoldan, Vergiler Tomyü:; Komisyonundaki mxco 10/)9+ 

40/(39x2)= Oa25+0,51= 0 .. '76 yıl, Dc.\.nı,~.:ta.y'da ise; 35/LJ-l-ı-Li-O/(L~lx2)= 

0,85 + Oo48 = 1.33 yıldır. 

( 4) Aynı talıııün yolu ic;in bJcz" KIZIIıYAIJI, a o g Q o ., , s .. 2!.+'7 .. 



çözümlerunesi için gereldi ort,·.lo.ıila s·i.:iru böylece 2,1+2 yıl ol-

iJ:-~~i J<:oz, Da-

nu;;tay' dan cL<l bÜ" kuz çcn bi~ ver~i u~ışmazlı~ı iso ortulama 

2,66 itirazdcm, 1,52 yılcLt temyizd.cn ve 1,33 yıldn de-ı. Danış-

tay' dan geçuruk 5, 51 yıJ.drt sorı.uc;l,-ı.nır .. 

Hatta ııygult:.nnndo_ ver:-~.i u·,;nı~;m;:::uüıh:larınırı çöz-\',m~~- için 

devresi 6-12 ay ve Danı0t 

lee(~ bir uyuçrııazlJ_(~ın_ çö~~~> :ii '?···1? yılc:L. mümkün olmc•.ktadJ_rC5). 

3 .. 

Ah:1asının l:cdun ve Uonuçlo.rı 

a ~ hc:denleri 

• e o o ~ > • •, ç oz: . .rc:.-ı.nıun. çok uzun sr~rc al'ilc::J..sı~· 

nı n b as; lıc:-ı nedenleri şu:u:ı.ardır: 

ıo Verc:i idarelerinin gerek pcrrwncl ve e;erclcsc ar:::ıç yo--

nündon seretti f}el;:ilde orr;anize cdil,nuyir:;ıi ile vergi ı::ı.ovzuatJ_nın 

yct erli ~tçıklık ve çc~ünihı ko~;ıüla~·:'J.na -ı.:ı.:ytun olrG.o.yıE}l, vo:cg;i 

UJTUŞinnzlıkla:r.lill ÇO(;al tm,lJ:cta VO U)'l.:tfımc.ı.z1ıkların çöz·JnrÜnÜn ['~8-

cikmosine sob Olm~ 'lrl- "'("ı-·~ C C) _ .~ı ;:.u).._ u u. ). .L o o 

c 5) .B 7 -[,-;I-.... it···· I ·--ı ,., ,. 2L 0 kz. L_ ~~ .. J...ıJ. .. ;..L.ı_, '--•<~·"""', s.. +-o, 
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J.lef a.rasınclı_ rJiJ.l'ışçı 

tHş vurnanırı. gGnollil::lu yt..irTi:trrıc:yi c'J:urdurması ~ haksız çıkJna ha-

mükelleflerdon bir cczc:\ c:ı.lımllCJ.mc.:.sı ve yürütmenin haksız ola-

rak geciktirilmesi halind,) rır(:lkellefin c;c:ı.f\ladı[~ı faiz tn.c:ıar-

rufunu giderc:cek bir gecikme z,o:ıJHılTIHJJ. uyc~ulanmaması (la, yc:cr; ı 

organlarına bat: vurmnyı ÇOE~nltmaktadır .. 

··· ., l···~ ··· · · ·t >1 > l l: r··"·i··· 1~ ~ }_Jı VO "'··)._LJclSı C er-, )Ur_;,L: •. Lc .:;.Cil-

dilerine yapılı:m b:u:j vurrn:']Jı:c'ın f:!ıeti:ccli(:,i iş yükünü karşılaya-

bilecek nitelik ve mikturlrı.rd, dc;(;ilcL:ü·. 

ivo Vcrc;i ltiru.z Kor:ıü::yonları:cıın, kendi vey;: -bili:~'ki~)i 

ar "'cıı ı' ··ı ı· l -·.,.ı "ı a" cl r..ı. ol,., \Tl ·v'"'J ı· ''o:-:ı: · -'- .·oı:ı -:- '''-b ı· ·to~ rY ı· r ~ ·- ··:1 .. , l ., , ... -: uzurı (:.c _._ Lı --'·' l ... c.. ... '-'u· ,1''"-- '--•-jll . ..c. "'~•-' u ı.._>J .. \, __ \. ... ı. -

yetkisine E:;ahip olan mlikulleflur uyusııüa.zlıC;ın çözümlorınws:.i.ni 

ccciktirebilınektodirler. 

b$ Sonuçları 

Vorr:~i uyu.qmazlıklarırım çol: uzun sür:mesi çe:p:tlı sa-

kıncal ar dor~urur" Bı-mlo.rın ba~~lıcalarını şu ş ekilde: rnralr~uc:.ak 

mümkündür: 

sürekli olar::ı},: ])aranın d·-.:torinin :.~üryr-ıesi nedoniylc rırl-ü:ccülef-

lore çok büyülc .:Jvr:ı.ntajLl:C Sai_,;L.ı.::co Y<ı.iJj_ c;enelliklu mı.ik:ollefler, 

ileride öde;yocuği vurf!_J_ ve verci e0;Z,Llarını, bugün öclcjrcce[ti 
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vergil,_;;re tc:ccih l)CJcrlcr o Di 'c:J~-· T'-I1d::ı.rı. bu gibi 1cişilu:c, uzayan 

süre boyunca varp.i vo c~_;z:t kc:rşılı,,ı oL:c:rı. parayı faizsiz kul-

ii. V en:: i uyurşınnzlı1::lc:.trının uz<:t• J:csı, mükelleflerin sık 

sık çıkarılan af kanunlarınclcı.n ya:c~ı.L'LJ.IE,lrrlarını sa;';lo_:c· .. 

iii. DL:.vanın uzt::ınınsı, ver·)_ ici.drcsi ile yargı oru,:~'J1lrJT·ı-· 

nın o davaya k<:::_rşı oLLo. ilgile:·:i.rı.i c.zaltır. halbuki cllofin 

davaya olc:nı. ilgisi ıs-2 ı·üçbir 

iv. C.OI;'U 
:::ı (_) Z a·- --·ı ·"n -i c~ 're J ],_u. -- ._(_, . ' vergi 

borçlusu şirketin tasfiye ediLnosi, lleflerin ınallarını ka-

çırm:üarı vc;r:ı u;orçuh: l: ilu:r üı öl eri gibi nedenlorlo, ala-

-, " c c cm::_; z _ı_ e:r' o 

kaybolrw.sı m-limkün-

d ür. Böyl 0 cc uyct.~}ıııu.zlJ_ ._;ın ç ö zt.i.mlc~rıJüc; H in d sade ct; gerçeı?;i tam. 

olaroJe yansıtr:.ı.eıy:::m. dosy::. iL; mükellefin açıklamalarJ_ or:;ar'. alı-

narak karar vermuk zo:cunlullı(i,u o:r-i::;:::ı.yn çıkar., 

u-~~rusııkiZlıj~ların kısa :::-;v:cclcr' içinde sorruclo.:o.dırıla-
~ ..;, .;) 

maması, Vere,i y·:tr[!:ısıLLırl. f:'l.iVenlil\: sau,ı.--'~lJCl f'onksiyODlJJlU (7) ış-· 

lemoz bir durı.~:,l-'1 e:;etirir (E')) .. 

(7) Bkz o Bu ct·üt, Di:cinci :.ölijıno 



Yul-carıda da d u~:inildiC> c'ıilü içtihu.dın verc;i ;yarc:,ısında 

büyük önemi vardır. Vergi yargısını, ülkemin koşullurını göz 

önünde tutaru.k, 

d ,. ·· "Til. lr · ·t'' ~-tl··--~~ ·r "'" -'lr,h·il ·-~ -1·. · 1 ·-a one.:n ı yo u. ıç ıncı. _, __ J_O.ı ... cu .. n.u.'-'~-'-~-ı.t.. yı oır içtihcı.t dü-

zenirıin kurulm:.:csı iL: yr~r~·,ıla.,<ıa aL'i..nıncL~ tek biçimliliJ( 

"uniformiten sa;_;lanmı uzun bir ~oçmi~ton 

gelen bir bilc;i toplulu(hm/Lan ;yar:n·l.'JFıl·~:lc, yareı ore;znılarınd<J. 

ı olur (9). 

lbl bulö. bu gmu:: 

kenclil c;rinc: d[:i~hm içtihat ·c;ın.a fonJc=;i.;yonur:m geroC~i gibi yo-

rine e;etinuemi.r:lurdi~;~·. Aynı konudn vu:cc;i ya.rgı orgn.nlc.rının 

Ecı.tta, 

benzer olaylarda bir yare;ı ore.anuıın Jo_;Ja bir surc öncu ver-

tutmamakto.dır .. 

Vergi yarp:;ı org<:ınLı_rının korıd:Llc:eirıc düşen bu f',Örovi ye--

rine getiremcy:Lşleri:rti? (,;s<ıi3 olzu:u.k çu rıcch.mlcre cL:.y;'~:ıc1ı:cmaJ.c 

gerekir: 

bilgilere so.hi) cı e(~ilL Ü.' ., J3urn:ırı ~i. c: Ül c.l.c vurr:r;i yare;ı oru;an-· 
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larında gorov alacak kişilcrir_ı biJ.r~,i r~cviyelcrini yükscltJ,ıek 

gerekir .. E se sen bir yar:!~ı si..stc;oinixı L.l.:)arısı, onu u;yr,;ulaya .. n-

ların başarısına bai~la .. CLır· Q 

ii .. Bugün Vergi yargı oru; .nl,:; .. :eı çok agır b:LJ: iş yükü 

al tındadır. }3u nudc:nlu vt::n:e;i y.::ı.rr.;ı orc,::mları önlerine ('';olun 

her uyuşmazlık üzcrin() istonilditsi v:ibi ci~ilc@emektedir. Bu-

nun ise çözüm yolu, y;:"r?;ı orc,c:ı.'>lr; .. ru.un miktnrını a.r·c'ı:cüml;: ve 

nuç,landırmaya çalJ.(;m:.lktrc o 

iii~ C·c:~Julliklc bu ctLnl'~Ü VOJ>.i nh.:vzuatımız, 1;:. ık ve 

her yöndE:! n yorum:.t eJve:cir";li b dUJ.:'U!nc~~J.d ır.. Ver vi rrıovzucı..tımı-

zın her türl u ;yoruım:ı. cl vo:cüili olnıo..sı, vcırc i yargı o:ccanlc:ı .. :ı::·ının 

konusunds isteni-

ayrıntılı hl.ikÜmlcır tuçıy::::,n bi:c VCT'(ji kanunu, sadec<::~ c:erwl hi.ikÜm-

ler taşıyan. ve esnekliği fazln bir vcrci kanununa c:ranlo. ülke-

mizin koşullarınn daha UJ'T,wH::u:c (lO) .. 

s .. 659 .. 
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S O N U Ç 

Bir vergi yargı sisteminir:ı. bc:u_;,:.ı..rJ_sı 5 hor şeydon önce o 

sistem içinde yer alan yarp;ı kıJJ.'"LÜU[]la:cının çözümledikleri u-

yuşm'=' zlık snvı '~ı:o· l b~ ;1 l ırıır \T c1J' l. ı.J. i'.ıv·lı_··ı;r ı· S\riilK-ii 8.· l ·t;ı-(l(l '" bulun<ill , cc .. ''··v .:ı .c. '"'-l:·-~ U • ..Le •.. L ' 1 •'J •.• .t. 
0 

J '-'' u. .J.. ~ .c.c c 

yargı orr:;anları, ne kadn!:' iyi or(';nnizc edilm iç olurf_;.~:t olsunlar, 

kendilorindon beklenon oluralu ,sonuçLn'J_ veremezler. l!ı1.muiJ. için 

de vergi idareleri ilc llcfL~:e .cıraSJ.nda do~;an uyuçmazlıkları, 

önce kayna:';ında barı;:,;cı yo1li:~rlo. ç:.öz.ü·,:ı_l_oyorek sonuçJJu::ı.dırnıoJ.c 

organlarının bn.':,:rJ.rır:n, ucu bun~:'. c:::.:.:;·aircinştır o Yani bu ÜJJ:celer-

de vergi yargısı, uzlaşnı:<. mi~G S(:,: fJG süürı temelleri i.tzerin(; otur-

tulmuştur denilobilir., Oyf:::: ki; iü1cç;!Jı:i.zc'1c~ uzlaşma mricssco:~esi, 

yukarıda de::~ ~-;örüldu:<;ü üzere, ishmilen bir düzeye ıJ.L~ŞDJJla:ı.nıf}-

tır o Onun için, bii' an önce bu 

bu organların uyr:uln.dıkl2l..rı ku::calla:c yön·ljı'lden işler biT duruına 

sokmak ve böylece de yaru;ı orc;arı.larının. 

onlara daha rruıat bir çalışmu. ortmın hazırlamak gerekir .. 



itiraz ve Terr~iz Komisyonları i:e Gtiını 

alt der·ece vo:q:,i ;;·-cı.rcı orc;anL:.::::ını, 1 Anayasası pc.:c~-ı.lclinde 

yeniden bir vergi ynrc':ı Lu~culuşla-

rına, vergı uyı.Jşuı.c"lzlılclarını hı6ll ve adil bir şekilde çözümle-

yetkisi, T-Lb::k :uilleti z~r~:.ın::::. bct ,ıı:ıtr.:ız üı. . .:ıl-ı.l-cemelercu ku11mıılır" ıı 

tel ikt e olmo.L:ı.rı11.ı zo.cunlu kıl:acı_Jctac'l J.:c Q Bu cluruıüds:., b::::ı..(oi,ımsı z 

mahkeme nitelii~;i tcu_şıma:_y-.·.m VeJ~·c·:i 1tirccz ve '1\..:myiz Koı.,tirıyonl:xrı 

Kurulu lhı•ıv:~sa'·Jın . • ·- ., -·· C~"~:,_.• _.,.,, .. .\. ·- ---

yargı kurulu~ıu cL-:) ~ildirler. Anc<~ı..k hi.! .. '~n:.:·uluşl:::ı..r bur~.ün, ;:;21 sa-

yılı Danu;tay Kanunu ve 21) U<:. /ılı Vc:c:::.i Usul Kanunu ile 1615 

ler o Adı geçen 1cu.mnla:cı.n bu lco·~j s;'iü:ı:ı v~,_: kurullara yc;tlc:L veren 

zo:cun-

lul ut~u ortn.yr\. çıl:crncıJ;:t.::ı..dı:ı. o .G·:1 n\.;r~i .:n.l~.· ı i3U z konusu bu \:u:c·ulu,şla-

rın yapılarında k~klti do~işıklikl0r J_l.~n;;,. sı ve bun.lD.rın uyo-

tuktc::dir (l),. 

içindn çözümlenmesi r;eru1ö.:;:: ,c;ormıt.' ki\:L'C}L.UZD. çıkmeJctnc:.ı:,:: .. Yu-
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i st b i _, i,; !ı cü in c) 

bilir: 

içine.:; monte etıı:wk ve is-

tenilen uzmo.nLLŞinD_yı bu f;okilcJc çalışmak c:u;:ln gclon 

t 5.c:1rnt VG 

içinde ver; j_ Ji:iiÜıJcorı1olerinin };-:u;::-ulı:/'L'Jl ve bu tür uyu;pnrı.zlıkların 

çözümü r;örevinin bu mahkui·,ıelcJ:·c'! vc:cih:i.efıi ilk düşün • ··ı -ı 
:ı __ ,_ u ceK 

yoldur. Ancal~, ver;o)i uyu~?J'ıa.zlJ_kla;._ı iizc:l uyuşmazlıkl:·ı.r nitcli-

Aksi takdird'' böyle bir 
.. . 
OJJC;~c:ı_, 

• -r A 
l C. ~.\.: .. c J. ll ~)TtlŞI;J.,:~ı .. Z ...... 

. ,.LA ii. Ikınci yol ıso, BD. ı, ., A kA • 'b" b 
_ı_.r:ı. v,; as _erı yargı gı ı a-

Arıcak bugün bi:c AmıynF>t3. 

~;-,u,cısının krı.J:.·unla bir 

yar c; ı ko hı olara.lc chi zcnlonmu si söz Jconu.su ol<:ın1c::.ı..z. ÇLinlc-(j 1961 

ıy,cın u.çuncu bölümünde, :c 

sayrnakt o. vo U;yu ~nnç.ızlık IJ.chK,;oH; ;:;i' rı.i o", bu yarr;ı ko:i_Lı.rı ara-

sında çıks.c~-:ı.k :·;örcıv ve 1.L uyılr?:L ·.zlıJd.:ırını çözmekle; örev--

lcmdirmel';:tedi:ı:. 

zenı içinde bir uznı:~nı· 



çıkar;uo.k? bLır:·ün. içir.ı. ! (1 .. ~·-; s:ı.z ve hattcc sakııı.ce .. lı-

dır elenilc-bilir. ::;'tixılcu? vu:c .:: zlıkları? esason i~ari 

c j) ·:.er 

bu .. mlk. bı·- .... I''l'-'lı" \nil:· " 171'ı"'kl ''"ılı·(.'- C)l ·•c:::ı\··'·- r ('"') v ~ l. .ı.'-' v ·····'- J '·- _c;L. '·? --'-', .. · ... GJ... C:. o 

A 

rı yar cı çn.t ısı altında ç öziLr,l~..mmu::;in i. ~n~5~on npnı 0~nv 1 Jn ' -·~cJ .1..,_ v..L.I. - .. ..ı. ı./ ıJ --·,_j --····· one-

risini? ol1-müu 

mazlıklarınır.ı. 
o .. " ~ ., f,; C Z lUJ.tL~ ilc 

1;yı_ı,:,;ıınazlıkl:ı..:cın çözümü-

nü do lcu.rul ıc:·.tk Ve:cgi ı:tı.i:ı.l<Oı>IcJ.crini:n .örc:vi iç ine soLı;k'..kla yo-

gibi aynı J:curaJ.l,ı.r: içi:nclu çözı:::j:J_(;!Jn:ı'::ck, vorgi ynrr;ı,sırı.dc:'. bir 

birlik ~=ıai'tlc=uJ.ırıır;; oL·, caktır. 

Ancak, tasrı.rı bu h.JJ.iy1e J~:ı .. nu.nl.·:.f;.tıi~ı takdiroc, Jzıxcula-

gene de isten:i.lun anlD.ml~<'- bü:· lı:J.:,ı' _;fa?.;lı:b:: ve güvencc;yc; r:;.;ı..b.ip 
-----~·. ----~· ~- ·-------~--· 

yer_gi _f}J.tj:~lo.fJ2rı:sin ... J1~J~l)~L~l:;_:i:..l. s. 51+; ÇAGAN, ao[;oEı .. ,s.20l; 

ÖZYORUK, a.p;Q8o, So 1?9 .. 
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:teri ve u1ahk(;!w U.yclori-

ni~ bir yereL; ı;;t; ; ın_ d :t·.~ı~! v,-; iiısiyatifi a:t·c;:uıa sokı:ıak-

tadıro Burada bzelliklb~ V ]_ 

A ·T 

leyen Yüksek EnJcimJ.er Lurulu e:üü r)i:c iire:·üte veril: 'ücd, liınJ:üw:me-

lerde gBrov ulacak kimsol ba' ,ı,,.J.SJ_ zlı(_ı yönünden c; o1c doJıo. 

yerinde olurdu (3)o 

Diğe]_o yo..nc:Lmı, kurulrı.cc::Jc oloxı. rnc:_:ıJ<:eı'l.el er~ ilk c'' '<L ec~:) :ı;wJı-

d or c c c !ıı:üıkcroıe s i~ yGni Jkuıı şt o..y 

tipindo olrnc.sı Önf;örcilmd;:t;c::;~li:ı:: .. Oys::c 1 :i; bu tip orpc::•.niz,::ı.syon 

şekline r;erc1c yoktur c Ç)ürı_kü bu rııJ::_hJ::uEıulcr ~ ilJz:: dcı:cc::; JiW.hke::ıJıesi 

olarak Ç'-~lışac U' V e o n.1JJ:J. Ü :TC llL. d c; ı l -· D o ara<:: cı.~l t<onc a-

nıştay bulurıJı.caktır o D11 YH)d,;rıl _;, ))U :ı.ClJ. ~·-:eçen mahke::ı-n.c,;le~c-ü-ı ad-

zc; '.Jf:Ü C:laha gerçekçi olur set-

nırız u~) o 

atanacak ~i0iler ko-

nusunda aCiliye çt_;v:cel 

1 1 ı .. . .. ' " " . ı ı - ı ""'] ' ., .. 
uyuşmaz ı:_ arı:nın çoz,-Lrcıu ne:c ;-;ıc:yc!.un on_c.~; r~enJ.f~ lUK'll.K K1..ı. . .-curı..1 

(3) 

(4) 

Bkz o Ido.ro l'tahkuı.üGlt.:;:ci K .. mun-u 'i:.cu:;cı.T'ı,sı İle İl('·ili ]/:enel 
~-----·-·----·~· ~-. ~-·- ___ ..... ~ .. -.~-. -- ·-~ ..... - .... -·- . :.ı:..ı. .... -.-· -··-~··--· 

T t · :Z..Iı 7: r E_- ,·ı 6 .. ,. 
ı arıa: 2:_,_ s o _..~-ı-,~ ;ı, ı c_, ~o 

Bkz • l cl~ e _J:'Iahk_s:;ııı o J:~ __ :-c'AJ~C~·:::.:ı~~.f:L.1ı __ :ı:'_ ~-~~~:-I'..~~? ı İ ı e 

Tutan~ı, So 50, 5lo 

Ilr';ili :l?EJ.J.J.el 
~ ............................. _.....__.......__ ........ _,_........__ .. 

( 5) Bkz. jd:Qf'G _[lc:JıkonJ~~ c._ri_l"-~-,:Et~i:P~:_-~~-'i~.:?_~'f:2:_~_İl (; J1fsJ-]:_:L_ J::L1p __ o}:_ 
Tutanarı s o Lı-O, Li-1 o 
-~---·-··'-. 
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B İ E L ! Y O G R A F Y A 

ALAYBEK Ali 

ALİEFEhDIOGliU Yılr:ıaz 

ARAL Rüştü 

ARAL Rüştü 

.ARIKAN Arif 

lU-tiKAN Vural 

~\..lEJ2ill:Y:?-~~-o~;._JT er11i l'luraka be ::~İ:..-.Y~e. I'1~l. 
l(c:lZ.:~-' r1nliyc Vokaleti llaliyo IJ~etkik 

Kurul u .bT .;şr i:y::ı.tı, N o: 98, De~_·lt<.:J. I"bt-

baası, Ar~ar~, 1956. 

D 
' -.-, .. 

anı ;,ı c : .. y .uurc,ı::n., 

Cezaevi Bntbaası, 

Sayı: l, Yn .. rı _,:\çık 

Ankn.ra, 1971. 

Görc;vL;J::'i ıı D<.~ .. :nış ta;y· Dergüü, ~.:ıc:ı..yı: 3, 
·---~~-- ~~~----'--

Yarı Ac_:JJ<: Cc-;z:1evı l'1atbnanı, Ankara, 

1971 .. 

11 Yr-;_rp·ı Ort_snnı Olarak j)anı:::itay 11 Yüzyıl 
--' -- ---~-- ~-------~-----~-----~-------------'----"-~-~---~---·' 
Boyu.:.ıeo. Dcuıır)tJ.y, Türk 1:Carih Yı..J.rwnu 

I3':tsııJtovi, Ank;·~:ı::"<.ı., 1968. 

Tl\!' J A -. ll ·'·ı t • t 1,.,. l . "ı) • • 
~-~!-2...:1-... ~~:ı.z~a ·' .L <: ısa ve la .. :Ly() 1 -.:rgısı, 

Cilt: II, S\yı: l, Serınet Matbao.sı, 

19 '-C:. - ..... ) ../. 

ı -;! ,-, 1 ··ı 19-10 .)o _:2;y __ u __ . 'r o 



BAKLACICJG-LU So.dık 

BAYSAL Mür,ıt c:ı.z, 

Bl:uGE Necip 

Cil"liL_Gl Ekrum 

ÇAG.A.ı.: N ami 

COEJKlJNEH 11m,ıduh 
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Vur.9~i .Hı..ıLL:.<:.u:ıu:c; . ..ılkel eri ve ~~ürk Vergi 
...__,_,_ ... __ .....,,_,.·"' -"-- ........... ><.-.,_~_......_ . ..ıt.,. --~-""·'- ... ,_ __ .,._...._.....,- • ..,...,..-.,..__....,_ ___ .._ ....... ~ ..... ~-&.- ..... ~ ........... -~ •• ~· =-~ ........ -·"' 

A·nl--"'r·:· 1°70 _,. _:..,ÇI., ~- '-' --;; Ct 

,liye Ens-

tit:[r_;ü Kcın.J~cr::u.sları, (Birinci fh:ri-

1955), ~;_st::.nlnıl Ün:i.versit ui İJ.::tisat 

F::'kLÜ -ı_; u s i Yt::c;ırJ_:nları, J:'j- o: C35, ün·J.·ı_il 

./U.<c[<l.in h:::ı.tb.sJ.u:::ı, Istmı btıl ~ l 956 .. 

K.'l..rınc:ı l·lntbcı,;e.sı ,Anko.ra, lC)5C .. 

. hukuk ve Cczu. 1JE=mlü riahkumusin.do Do-

.L~;bJox:., lst:TnlJul Lfni versit ;:::?i Ya;yın--

ı ... ·T·ı 'i\· O· J ·yı r :-u·-·, 7 \"' "I·ltb" .. , ~~ı _ı_·.-·s-v'-:::ı.J-_".-.,, ___ 
5 

.. · • __ cc., '-' v ·J.!..L J. :.. ,:,_, 0 _ , ___ j_ 

bul, 191 ~0. 

I·lucluni Y.:xrr\ıl..·'..rıı~; htıkuku Durslu:ci ., .. ~-~·--b·---·-------~----- .. ---- ---·-,·--~----- ~----~,' 

t(; 1ur ··.d; b:· rı SJ_, ls tan bul, 19?1 .. 

~ji]!rr~\;~~~-R.<?l )~~]:}\:.~}.~ı v_e_ H c y~~Y!:~i:;~ ı._ .• (.?-~:}c~~i.Fl., 
::~:sJcişt:J:ıir lls:tisadi vu IJ..1 ice.J.:·i tli1alci' 

J\Jc.:t.cln~'Üsi, _,,:sJc::i.:)ehir, ıcy;Lf., 

.Aı.tkcrn Unive:;rsitusi Hukuk Wakültosi 

Dcrc;i,si~ '-;ilt: }~VIII, G~c;yı: 1-·L!., Sc;vinç 

_' 1_Ş-:cı:_l_3:.._;j;_,~:.i~--v~~~-X.~~..f~..l:.lG ~~-, Il. ~1 i yı,: Bül

ton.i, (.i::;rı: bS?, Anb~ro., ır;ı?l .. 



DE13.ıFI:IN Heluut 

D.;:HBiL Sülwyp 

DE VOIIJ Paul ~J. 

DOL D1~ Galip 

DuRAl; L'litfi 

DTJii.AN Lütfi 

ERAl'ıiL I1 o Ak if 

EHEJ:l Faruk 
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Of IIichicct.ı:ı I:i.' .. Vv Gchool, All:n Arbor, 

1963. 

r(.tD.,sü:~.rı, (Orı_i1:-inci L,;ri-1966), ts

trı.nbı.ü U ni vcrsitu si İlctisat· :,_ oJcül tu si 

Yn;yın1.1.rı, I~o: ın3, Surnet It:Ltlxw.sı, 

İst ).rünü, ı 966. 

iı_''o··~:._. ı· 1·_\r_· _·r-t-~J-... _ 'z V'' 111 PTTvıl· '/ '7, -ı:-·o·_xi s_·yon
........ Y~-'""~-..ı...J.;1,.. __ ..., __ .. >~~-:-. ...,. _,,,:::-'"' __ -L ...... :-:so';:2;......:.-=----'""--ı.~:. .. .::::\ .. .!.:..: .. ::-......... _~-""'~ 

lrtrı Ilo Ve;rp_ı;i İhtilatla.rıüın 1tkibeti 11 
..... ~=<•--'·""'-''-"'""·-....... -'"'-'-·~--"'.......::.--•-'"""'-' -... ... ..oo~-----------"'-'.........._..__ ... ..-..:....· ____ ......_,._~,~--..,__,..' 
İktisat ve h~liye Dorcisi, Cil·t:XIV, 

i'-:ı::-t.yı: Hatbaası, lsto.:nbul, 

196?. 

11Yi.:Lksck l"1s.hkuTıoler Arasınc:Lc:.·. lçtihad 
"""'""'....,_ ........ _ .... ______ .._-z., ___ ,_~-·-.a.~- "'--""· ·"'"~ ,..._ ' """' - -···*---~:~ .. .&.-~-'-"-.&..'-'' 

tırı,ıaln.rı Dc:ı.\;_isi? Yuni Seri, Yıl: ı, 

No: ı, C-cz,;_:_uvi iJatbaa~n~ J.st. 1J1btıl, 

196'/o 

Ank'::ra Üniversitesi Hu1~uk .ı.'~JJdiltusi 

Dur:,ir3i, Ci1t: VII, S~ı;yı: 92, Anl-cıra, 

1951 .. 

Ceza Usulü Iluku.J:eu Dördünc·L1 :u csı, An-
-- ~-~----~-~--~~--.--:.:::::.l.. 

kıra Un:i.vo:csitc;:ü hukuk J.i'al~:ül·L:si Ya-
yınları~ .No: 324, Guvinç l';üJ.t-tx:ası, 

Anlcn.r::c, 1 9?3. 



ERG!NAY Akif 

ERGlNAY Akif 

GOLDF'EIH Lc.:mrenc0 

LE V lifE Ri ch :ır d A o 

GÖZÜBIJYÜI~ A. [jurcf 

liOUTTB Jean IJ;-::-n. 

JOHNSTO:NE Jr:ı.J,i.c;s Iı..rtı.:ır s 
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y_e;_Lj .j _ _:-~_v;t:~L1]c\:y, III o Brun, Arık::u:."C.i. Univer-
sit.,si h :JcıJ::ü1t\':si Yayınları, No: 

: -:--'oi' ._.,"'ı '1 nk"' -~ '1 10'71' , V , <..(...LÜ ? ..ti. . ..ı.. Cl_l '·· '_ / lo 

Istanbul üniversi-
J-,· __ k·:- _i_ ,::;_ı :-: ·ı: ··ılriilt c> a ı· ·v ·•yı·ı'ıl ··ıır,ı No· _.._V ,...J,.~-..- ~- (.,.ü ... U 00 ..l:_A .. w'-l.A.__ ' J.\j o 

t·be .. ası, Istw:ıb1Jl, l961o 

tit-Lısü (O , . . 
n o e :.ı :ı.:u c J. . [,or i-

J or-n\ ·ı 
.:;;00), ~- . J.rılıu1 t.Jni 'lOrsit c: si Iletisat 

(".ı") 

c.'-' 

11 ~2:ı=;: Court J:J:couoses Iı'ar lL.:nchinr' . 
.,,_,.....__......_. .,...,__""'--·-·· L..- .... -~c. """"'-·.......__•.-_ "-·-"-~_,d.._...__ ...... ~.-_,_._,_,_,._.a-.-· ~-•=-·'"-"--·""_,_"-•4- .... ~:. 

J::.rs~c_,)_cl~L±.i,:~.ıı.ı 'Ytıu J·ournal Of ::o:u;at i on, 
,\ 11 n U c.-!- -_L CV? ') 

... d .. ~ c.- "-'u, ,-:; '--o 

;<c:J:E.l_'.~--~~.:~\~JS..:-\.ı. r:cürkiyo Vü ürt:·c1o(:;u 1\..ı.:ı:ı.me 
icb.r.;si J.Snst:ıt;üsü Yayınl<:ı:cı, rio: 116, 

Scvütç rtıtünru:n, Anksrn, l'Y?Oo 

~~_orı:ı;:ıgr ~~~~-~y.o_ ..9 ~OJ:~~~ ı i ct_ I~_ş_oJ..ı:ı~c _i_s:ı.ı;ı~J?...::~~. 
g ()~cl u~-:_~;·~· .Il"l._}:1f~'~:~t j. o rı, 11 h e Univ or s i ty 

Of Hichigan TJ:rvJ School, Ann i.l.:c·bor, 

196H., 

c C: ~\~E.':;~- .fp_ ~:~2:?:~:.~~ i Of1.:ı Ttı. e TJn iv or s i ty 

Of IJic·t·ı.ir<.'<.n :ı~:1v-T Lchool, fl..ıı_rı kcbo:c, 



KERLAh Pierrc 

KIZILYALI Hüsnü 

KURU Baki 

KURU Baki 

KuYUl'IC U En in 

l'ITJ'I'LUER 11. Krwıil 

ONAH Sıddık Snıni 

OYTAN l11luammer 

OYTAN Muaınr;ıcr 
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Q.~i~e.:~2E2:t.~~~:L _SL?}!J~l i ct _ H~; s o ı .-u~t-~.?.XL__ ;E:'L?.
.C:.~'._d.1J~::_.;;_u __ Ip~ 3_:·;t;~:ol:tiog, The LlL" i vcrsity 

Of h:i.cJı.ifJ;;":.n_ lı ... lW bchool, Ann fı.rbo:c, 

c• ı· .,j" ,., Y' rı' '" ,..ı Jl: o . 
.o...) • ,,....,. ....ı..... ..1_'" l.,.J_ ' -~ c 2D6, 

C.'c'"vı·· .. ıc ·'···+b·-.,·ıc·ı Arıl~·>-na ıcıc- .. , )...) -' J. . . "f .l.L ·. V { .J,.! ~~-··) --- ' ~\_ (:U.. ' 70(_). 

.l\.nkn.r;:ı., ı 961. 

t'.:S:!.?D-.!:>l.~Ji.i.tJ-.~ ._M2jD. üi_g:ı_i~ymi, i.ı.e:ı.liy<.:J Bn

kmılıl:,ı ':~otk:i..k Kurulu NE;şr:Lye:tı, 

l\ıo: 112, D a Batbaası, J.üüc~:.:co., ı 962. 

1'Ver;';i Usul Ke.nlınu 'nun ,Qunıulü 11 Eski-
~--~-~---"·--·--~---·~---·---~~-·-~-
şddr İktiso.di ve l'icari İljJ.ılm:: Aka-

cL;rıisi Dn:c;.ir3i, Cilt: V, s-~-ln ' 
(_-_ll -- • 

Dzl~'nur 

D :}!_l::..~.rJ~C.~~Y~~i~:~:. . C~9T __ Ü 1 e n .. _ _!? ava l c.ı.r cLı._ J~L1Eil~_:-

n.()_nj_ıı fJJLc.:.Q~~J~:~Lugsı, Ullcerrüz ·cbo.:ısı, 

İdo.r e Ilahlct::;rjı0;l urinin 

gç_~~~~.,22d~?-~:o~~·Çp::l.~.§l~ı ıı, D::ı.nı~rta.y Der

Q;ü'i, So.yı: 6, 7, Yarı Açıl':-: Cc:ze .. evi 

li:~tbecası, A:o.kc.J.I\'J, l 971 o 



Orhan 

ÖZGÖZE.N Vedat I!::lvut 

ô ZOYiviAK Öz on 

ÜZTtJhK K.Eizı~~~.L 

ÖZYÖRÜlC Mu1(bil 

POSTACIOGL"G İlJEUl 

SCHU.J:lJ:EVAEl{ H. 

T.SKELİ Esat 

~ı_r}_~lr.ıJ:~~~~~~ 

Dl;rf,LÜ, 

ı ı:l-, _L'.-,~cihi Gcli'3Ü~iıı ıJcmıstay 
·--~--··--• .. ·------~-- ... ___ --~------~ -~--~'-· -· 
C;-:.yı: 1, Ycı_rı Açıl;: Cuzac;vi 

ist,u)!:ml Univc:rsit,,r:;i :Lktiso.t 

t,;Si y,-,--- 'l· 'ı\' o 2~71 -;,.,,ı--i"l -.·.,)'lJ] __ o.rı, 1,0. _/ı_' -·-'c.cAv1~-

tclc:c· ı, Ist:ı.nbul,19C:i3. 

I:on:i:cr::.xısl::Tı, ( Ondörd~mcü Lcri~-1 967), 
lst·,_ b-ul lfn:ivursitesi Iktiur-ı:c :uakü.ltesi 

Jcültı.:E>:i y,,_yınl::rı, No: 2e5, r:~nlhi C:ı-a-

r.·w:ı ,_-L;rı,-·_c•.;n V·,_eisluri Koll .. Vtio, 

1-'- '--'t ") ·;r)-;)1) -~ l 
u ·-'--·'ı- .. ~-, -

Co:.ırorcx·.:;:L; i V() Conflict lw solution Pro-

ccc1ur~_;;J I:_"c 1l'c'. ;:ret i on 11:hc lJni vcı"sit;y 
·-------~---~-- .. ~--·- -~~-- ---~-- ·--· __ , ____ ;.l__ ·-

Of l'IichÜ' -ıı:::_ J~nvr Gchool, Arrn Arbor, 

19Gc:ı~ 

11 B ize~ u V e:c:. i 1i uJ<.:uku ve Verr, :~_ Kctz ısı'' , 
'"--~--."-·-"-'*"· ............... _ ... ·-=~,..._ ________ ,.,..,....,_- ·-~''""-·---=-·""'-'···---'"---'-«-·-""-'-'~-

I'iulj_ L;ı-ınt :i_-c15 sü Konf er::JrısLı..rı, (l>irinci 
Suı 1955), ~Li::rl~-ı.J:ıbul Urıiversit~.:si !kti-
C"'"ı_.~_ -i'i'·~l--,·ı·ı-:.-_ cı-~ ''L---Jy-ınl•)-'1ıl '!'i"o' .. ()C: -ı cı--~~·.r:-ıı"l 
,;:>•_,c[, _, _ _.,,_{,_I_"J .. L,ı],:ı_!_ '• __ < .. d .. ' ·-' • U/, _Lı:;ıhlcc 

Iık:oy[r_ı L:•:'clı;::c::cHl, I st J.nbul, l 95E:ı o 
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lS67 .. 
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1_(it;{l.lSı 
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TURGAY Recup 
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lhsan 

v/I1_IGiiT Lo Hc_rt 

VJRI C:i-1-lT Lo H:ı..rt 

U ni ver fJ ity 

Of 1~'-(j_cü:L;·;n.::ı :CJ~Hi School, A.ı:L: Arbor, 

l 

Yi~:~t_;_sl_~;: __ S)!_L.c~!~{~~~~;._}n _+nt crn0J.:._L:.~~y~ep~ 

I-~~J.~:YJ.c::~~ SL?F~t~~--J:_c.J:: ..... g~:.'i->_o ı u t i_?2LJ'_ı:_o_c _e_~-ur c ~-, 
A:_l\;:CicL:__n ts -. .r _ oundat i on, Clıic~-:ı.,c_;o, 

·:-Jlin'··i,, ]Or?O .L __ ~. ___ , ___ u __ f_,, -/, o 

" ·v U}C(.J .. ~L :._~: -l~ tb .: . :=n, Ankara, ı C) ~Sb .. 

D·,-ic·"-ı·LJ· Jc--·~ıc'·:i ~'i1 >rtı·:) Cı'l-1-· r~-- c·_l_kın' ı-
..... -~:-;_--.! ... ~~-'&>-.---'--· . .{ Ll .. ./ L-~ - "' J.: ' - V • ' ... ""' -

ci rl.':~bı) Duvlc-c 1Ic:_tbaası, /ı.:ı.kc-:..:ra, 19Li-4o 

J.':."-~ cJ_ i s i D:--rr·ı·sı· ('-il·i-: ,?O, Sıra ~"-·'-ı '.__/_, ____ v _ ,.... 

~· · yı s J_: l6c:; 1_ 1~' • f;. n:. I_,_ o l'la t bs.ası, A.nko.r.' a, 

l')TL o 

,, _. "'i .; : - . _:- l" ı "l -,-. -- ı Cı 7 2 _u .J.J _ _ 1_....!.., -_ı J., ıt .. -.. -.:ı..~.-~..! .• , . , ..1 o 
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J: ·ırv:c:cc:L J vv School, Cor;F,lO:<~·cc; C1um::ing 

h:·ı. Oc. c I:r1c" , Cl:: i cnrr:o, l 966 .. 

::;'i_~__'_:t i~?I~.L}:.:1. __ J;J:~ aq..L.__ -~~or ld CI~:D;: 

Lur ,'-3, : ~:cv::_:rrı La!t'l f)chool, Co:rLJnrcu 

_,.-)~ .. ,.,-,.!"-\( ·\.i -~lr! .·1.·-ı·~- c.:.·,ını-· ı.c .-·.,- .. ) --~-: ... ,.:::ıı -.-'/' 
.>:'..~..:!.:.:~:::·:;l~J"" ..1. vv Q_, __ ·'--. .l c..J, ü "- l C,_, , H • ..r. Ve .•. ~ C J.J,J.I/V 

;:..,choo: , 1Jo ,:;::c·cc Clo.~ı.ring üou,cw Ine .. , 

Clı:i.c.::ı.r';o, ı ~;6~5., 
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