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TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 

ANAYASASI 

ĠLGĠLĠ MADDELERĠ 

                  Kanun No: 2709     

     Kabul Tarihi: 7.11.1982 

BĠRĠNCĠ KISIM 

GENEL ESASLAR 

 

            I. Devletin şekli 

 Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

 II. Cumhuriyetin nitelikleri 

  Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı 

içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 

ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.  

 III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti  

 Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili 

Türkçedir.                                                                       

 Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 

 Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. 

 Başkenti Ankara'dır. 

 V.  Devletin temel amaç ve görevleri 

  Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve 

bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve 

toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 

hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 

sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 

hazırlamaya çalışmaktır. 

 

 IX.  Yargı yetkisi 

 Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 

  X. Kanun önünde eşitlik 

 Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 

ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.   

  (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, 

bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu 

maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 

  (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 

şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 

sayılmaz. 

 Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

 Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) kanun önünde eşitlik 

ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
1
 

                                                           
1
 9/2/2008 tarihli ve 5735 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu fıkraya “bütün işlemlerinde” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi eklenmiş ve metne 
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  XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü  

 Madde 11 – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.      

 Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 

 XII. Mülkiyet hakkı 

 Madde 35 – Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.                     

 Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.               

 Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. 

  XIII.  Hakların korunması ile ilgili hükümler          

 A. Hak arama hürriyeti 

 Madde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
2
 

 Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 

 B. Kanuni hakim güvencesi 

 Madde 37 – Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 

çıkarılamaz.                   

 Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma 

sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 

 C. Suç ve cezalara iliĢkin esaslar                             

 Madde 38 – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir 

fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş 

olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 

 Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki 

fıkra uygulanır.  

 Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. 

 Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 

 Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda 

bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 

 Ceza sorumluluğu şahsidir.  

  (Ek:3.10.2001-4709/15 md.) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak 

kabul edilemez.  

  (Ek:3.10.2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir 

yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. 

  (Ek:3.10.2001-4709/15 md; Mülga: 7.5.2004-5170/5 md.)  
  (DeğiĢik onuncu fıkra: 7.5.2004-5170/5 md.) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası 

verilemez. 

 İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir. 

  (DeğiĢik son fıkra: 7.5.2004-5170/5 md.) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın 

gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye 

verilemez. 

               

                                                                                                                                                                                     
işlenmiştir. Daha sonra aynı ibare; Anayasa Mahkemesi’nin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 
2008/116 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 
2
 Bu fıkraya, 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle “savunma” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “ile adil yargılanma” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 
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   XIV. İspat hakkı 

             Madde 39 – Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin 

yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, 

isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, 

ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına 

veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

              XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması 

             Madde 40 – Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili 

makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. 

(Ek:3.10.2001-4709/16 md) Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve 

mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. 

 Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, 

kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı 

saklıdır. 

 

  VI.  Vergi ödevi  

         Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür.  

 Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.  

 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır. 

           Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle 

oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik 

yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.  

 

 VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
3
  

 Madde 74 – Vatandaşlar (Ek ibare:3.10.2001-4709/26 md.) ve karşılıklılık esası 

gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek 

ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 

başvurma hakkına sahiptir. 

 Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, (Ek ibare:3.10.2001-4709/26 md.) 

gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.   

 E.  Sorumluluk ve sorumsuzluk hali  

 Madde 105 – Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili 

bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki 

bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili 

bakan sorumludur.  

 Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi 

dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. 

 Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 

tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği 

kararla suçlandırılır.  

   

                                                           
3
 Bu maddenin kenar başlığı “VII.  Dilekçe hakkı” iken, 7.5.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  
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 D. Görev ve siyasi sorumluluk  

 Madde 112 – Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında 

işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu 

siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

 Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve 

emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 

 Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine 

getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. 

 Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81 inci maddede yazılı şekilde 

Millet Meclisi önünde andiçerler ve bakan  sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi 

oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar. 

 G. Tüzükler   

 Madde 115 – Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği 

işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek 

şartıyla tüzükler çıkarabilir. 

             Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. 

 IV.  İdare 

            A. Ġdarenin esasları  

            1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 

            Madde 123 – İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.  

            İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 

dayanır.  

            Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak 

kurulur. 

            2. Yönetmelikler 

            Madde 124 – Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını 

ilgilendiren  kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı 

olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.  

            Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir. 

 

            B.  Yargı yolu 

            Madde 125 – İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.(Ek 

hüküm: 13/8/1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla 

çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan 

uyuşmazlıklar için gidilebilir. 

            Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları 

yargı denetimi dışındadır. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) Ancak, Yüksek Askerî Şûranın 

terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme 

kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 

            İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. 

            (DeğiĢik birinci cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) Yargı yetkisi, idarî eylem ve 

işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi 

şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun 

olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 

kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.  
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             İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve 

idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda 

gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.  

 2. Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuĢturulmasında güvence 

 Madde 129 – Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak 

faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. 

             Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası 

verilemez.  

             (DeğiĢik üçüncü fıkra: 7.5.2010-5982/13 md.) Disiplin kararları yargı denetimi 

dışında bırakılamaz. 

             Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.  

             Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan 

doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve 

şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.  

             Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü 

ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari 

merciin iznine bağlıdır. 

            Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli 

güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini 

sınırlayabilir. 

             İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. 

 

 J.  Kanunsuz emir 

 Madde 137 – Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan   

kimse,  üstünden  aldığı  emri,  yönetmelik,   tüzük,   kanun   veya   Anayasa  hüküm- 

lerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü 

emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine 

getiren sorumlu olmaz.  

             Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse 

sorumluluktan kurtulamaz. 

             Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 

korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YARGI 

             I. Genel hükümler 

             A.  Mahkemelerin bağımsızlığı  

             Madde 138 – Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka 

uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.  

             Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere 

ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

             Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması 

ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.  

             Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 

organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 

getirilmesini geciktiremez.  
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 B.   Hâkimlik ve savcılık teminatı  

            Madde 139 – Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada 

gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması 

sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.  

            Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini 

sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının 

uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır.  

 

            C.  Hâkimlik ve savcılık mesleği 

            Madde 140 – Hâkimler ve savcılar adli ve idari yargı hâkim ve savcıları olarak görev 

yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür. 

            Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa 

ederler.  

            Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, 

meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak 

değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, 

görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması 

ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik 

halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik 

teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

           Hâkimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler; askeri 

hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir. 

            Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmi ve özel hiçbir görev 

alamazlar. 

            Hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 

            Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hakimler ve 

savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde 

sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan 

yararlanırlar. 

 

           D.   DuruĢmaların açık ve kararların gerekçeli olması 

           Madde 141 – Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının 

veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak 

gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. 

           Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. 

           Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. 

            Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir. 

 

            E. Mahkemelerin kuruluĢu 

           Madde 142 – Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama 

usulleri kanunla düzenlenir. 

 

            G.   Adalet hizmetlerinin denetimi
4
 

           Madde 144 – (DeğiĢik: 7.5.2010-5982/14 md.) 

Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet 

müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve 

soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla 

düzenlenir. 

                                                           
4
 Bu maddenin kenar başlığı  “G. Hâkim ve savcıların denetimi” iken, 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı 

Kanunun 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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     3. Görev ve yetkileri
5
 

  Madde 148 –  Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından 

uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise 

sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş 

hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya 

aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.  

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp 

yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle 

görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından 

denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri 

tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil 

bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def'i yoluyla da ileri sürülemez.  

  (Ek fıkra: 7.5.2010-5982/18 md.) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel 

hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin 

kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda 

bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. 

           (Ek fıkra: 7.5.2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi 

gereken hususlarda inceleme yapılamaz. 

 (Ek fıkra: 7.5.2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla 

düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar 

Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan 

dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
6
 

 (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı 

Yüce Divanda yargılanırlar. 

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili 

yapar.  

 (DeğiĢik beĢinci fıkra: 7.5.2010-5982/18 md.) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden 

inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar 

kesindir. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir.  

 

 4. ÇalıĢma ve yargılama usulü 

 Madde 149 – (DeğiĢik: 7.5.2010-5982/19 md.) 

Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili 

başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya 

Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanır. Bölümler 

ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik 

incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir. 

                                                           
5
 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının birinci 

cümlesinin sonuna “ve bireysel başvuruları karara bağlar” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 
6
 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Cumhurbaşkanını,” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,” ibaresi eklenmiş ve metne 
işlenmiştir. 
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             Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan 

sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır, bireysel başvurular ise bölümlerce 

karara bağlanır. 

            Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet 

yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki 

oy çokluğu şarttır. 

             Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip 

karara bağlanır. 

             Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, 

Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, 

bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

             Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya 

üzerinde inceler. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir. 

Mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve 

konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel 

başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler. 

 

  E.  Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi 

 Madde 157 – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis 

edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve 

eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. 

Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı 

aranmaz. 

            Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hâkim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin 

bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf 

askeri hâkimler arasından her boş yer için gösterilecek üç aday içinden; hakim sınıfından 

olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay 

Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir. 

            Askeri hâkim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır. 

           Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları hakim sınıfından olanlar arasından 

rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 

            (DeğiĢik son fıkra: 7.5.2010-5982/21 md.) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 

kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri mahkemelerin 

bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.     

  

 F. UyuĢmazlık Mahkemesi 

 Madde 158 – Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki 

görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. 

             Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi 

kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri 

arasından görevlendirilen üye yapar. 

             Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, 

Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır. 
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 IV.  Sayıştay 

 Madde 160 – Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile 

sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet 

Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 

kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 

Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün 

içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar 

dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
7
 

            Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları 

arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.  

            (Ek üçüncü fıkra: 29.10.2005-5428/2 md.) Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin 

denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. 

           Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, 

ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin 

teminatı kanunla düzenlenir. 

          (Mülga son fıkra: 7.5.2004-5170/10 md.) 

 

 II.  Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi 

 Madde 167 – Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve 

düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma 

sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. 

 Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, 

ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali 

yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. 

 

  

                                                           
7
 29/10/2005 tarihli ve 5428 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “genel ve katma  

bütçeli dairelerin” ibaresi “merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik  

kurumlarının” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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ĠDARĠ YARGILAMA USULÜ KANUNU
1
 
2
 

 

    Kanun No: 2577 

    Kabul Tarihi: 06.01.1982 

    Resmi Gazete’de Yayın Tarihi: 20.01.1982 

    RG. Sayısı: 17580 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: 

Genel Esaslar 

 

 Kapsam ve Nitelik  

 Madde 1 - 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi 

mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere 

tabidir. 

  2. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde 

yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. 

 

 Ġdari Dava Türleri ve Ġdari Yargı Yetkisinin Sınırı  

 Madde 2 - 1. ( Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır: 

 a) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/09/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı 

kararı ile; Yeniden düzenleme: 08/06/2000 - 4577/5. md) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, 

sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 

menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, 

 b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından 

açılan tam yargı davaları, 

 c) ( Değişik bent: 18.12.1999 - 4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma 

ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için 

yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin 

davalar. 

 2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile 

sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda 

gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve 

işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. 

 3. Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi 

dışındadır. 

     

 Ġdari Davaların Açılması  

 Madde 3 - 1. ( Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/2 md.) İdari davalar, Danıştay, idare 

mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. 

 2. Dilekçelerde; 

 a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları 

ve adresleri 

     b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 

                                                           
1
 Bu Kanunda geçen “Devlet Başkanı” deyimi, 11.1.1983 tarih ve 2779 sayılı Kanunun 1. maddesi 

gereğince “Cumhurbaşkanı” olarak düzeltilmiştir.  
2
 Bu Kanunda geçen “İdari Dava Daireleri Genel Kurulu” ibareleri, “İdari Dava Daireleri  Kurulu"; "Vergi 

Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri, "Vergi Dava Daireleri Kurulu" olarak 2.6.2004 tarihli ve 5183 
sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değiştirilmiştir. 
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     c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, 

     d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin 

davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, 

     e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve 

yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, 

     Gösterilir. 

     3. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. 

Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. 

     

     Dilekçelerin Verileceği Yerler 

     Madde 4 - Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay 

veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi 

mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk 

hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir. 

     

     Aynı Dilekçe Ġle Dava Açılabilecek Haller  

 Madde 5 - (Değişik madde: 10.06.1994 - 4001/3 md.) 

     1. Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki 

yönden bağlılık ya da sebep - sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de 

dava açılabilir. 

     2. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya 

menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı 

olması gerekir. 

     

     Dilekçe Üzerine Uygulanacak ĠĢlem  

     Madde 6 - 1. Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4 

üncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra 

deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu 

kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

     2. Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı 

kağıdı verilir. 

     3. 4 üncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde 

Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç 

pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdının tarih 

ve sayısı dilekçelere yazılır. 

     4. (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/4 md.) Herhangi bir sebeple harcı veya posta 

ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün 

içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya 

görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ 

olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha 

tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın 

açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

     5. (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/4 md.) Dava açıldıktan sonra posta ücretinde 

tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuz gün içinde 

posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme 

başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine 

getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde 

tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden 
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başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması 

istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

     6. ( Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/4 md.) 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligat re'sen 

genel bütçeden yapılır. 

 

     Dava Açma Süresi  

     Madde 7 - 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde 

Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. 

     2. Bu süreler;  

     a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,  

     b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından 

doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan 

hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak 

sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması 

gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; 

 Tarihi izleyen günden başlar. 

    3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla 

bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan 

tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar. 

     4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden 

itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya 

uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal 

edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz. 

 

      Sürelerle Ġlgili Genel Esaslar  

     Madde 8 - 1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye 

başlar. 

     2. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, 

süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

     3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu 

süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. 

 

     Görevli Olmayan Yerlere BaĢvurma  

     Madde 9 - 1. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/2 md.) Çözümlenmesi Danıştayın, 

idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli ve askeri yargı yerlerine açılmış 

bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların kesinleşmesini 

izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir. Görevsiz yargı 

merciine başvurma tarihi, Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak 

kabul edilir. 

     2. Adli veya askeri yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle reddedilen 

davalarda, görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra birinci fıkrada yazılı otuz günlük süre 

geçirilmiş olsa dahi, idari dava açılması için öngörülen süre henüz dolmamış ise bu süre 

içinde idari dava açılabilir. 

     

 Ġdari Makamların Sükûtu  

     Madde 10 - 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya 

eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 
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     2. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse 

istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi 

içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış 

günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak 

dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. 

Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya 

davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari 

makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler. 

     3. (Mülga bent: 10.06.1994 - 4001/5 md.) 

     

     Üst Makamlara BaĢvurma  

     Madde 11 - 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin 

kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst 

makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu 

başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 

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

     3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden 

işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. 

     4. (Mülga bent: 10.06.1994 - 4001/6 md.) 

 

      Ġptal ve Tam Yargı Davaları  

     Madde 12 - İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare 

ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını 

birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, 

bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya 

bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde 

tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 inci madde uyarınca idareye başvurma 

hakları saklıdır. 

 

      Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması     

     Madde 13 - 1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan 

önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir 

yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının 

yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, 

bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde 

cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava 

açılabilir. 

    2. Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev 

yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada 

öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz. 

       

       Dilekçeler Üzerine Ġlk Ġnceleme 

     Madde 14 - 1. Dilekçeler Danıştayda Evrak Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel 

Sekreterlikçe görevli dairelere havale olunur. 

     2. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/5 md.) Dilekçeler, idare ve vergi 

mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya hâkimin havalesi ile kaydolunur. 
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     3. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/5 md.) Dilekçeler, Danıştayda daire başkanının 

görevlendireceği bir tetkik hâkimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya 

görevlendireceği bir üye tarafından: 

 a) Görev ve yetki, 

 b) İdari merci tecavüzü, 

 c) Ehliyet, 

 d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, 

 e) Süre aşımı, 

    f) Husumet, 

     g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları, 

 Yönlerinden sırasıyla incelenir. 

     4. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/5 md.) Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı 

görülürse durum; görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hâkimle 

çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor düzenlenmez ve 15 inci madde hükümleri ilgili 

hâkim tarafından uygulanır. 3 üncü fıkraya göre yapılacak inceleme ve bu fıkra ile 5 inci 

fıkraya göre yapılacak işlemler dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde 

sonuçlandırılır. 

 5.İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire veya 

mahkeme tarafından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır. 

     6. Yukarıdaki hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her 

safhasında 15 inci madde hükmü uygulanır. 

    

      Ġlk Ġnceleme Üzerine Verilecek Karar  

    Madde 15 - 1. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/6 md.) Danıştay veya idare ve vergi 

mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık 

görülürse, 14 üncü maddenin; 

     a) 3/a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların 

reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye 

açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili 

mahkemeye gönderilmesine, 

     b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine, 

     c) 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek 

açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, 

     d) 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun şekilde 

yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı hallerde, 

ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuzgün içinde bizzat 

veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine, 

     e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, Karar verilir. 

     2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili mahkemeye 

başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 

     3. Dilekçelerin 3 üncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni 

dilekçeler için ayrıca harç alınmaz. 

    4. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/7 md.) İlk inceleme üzerine Danıştay veya 

mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idari yargının görevli olduğu 

konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlarla, 1/c bendinde yazılı 

gerçek hasma tebliğ ve 1/d bendindeki dilekçe red kararları dışında, kararın düzeltilmesi veya 

temyiz yoluna; tek hâkim kararına karşı ise itiraz yoluna başvurulabilir. 
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     5. (Ek alt bent: 05.04.1990 - 3622/6 md.) 1 inci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin 

reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava 

reddedilir. 

     

     Tebligat ve Cevap Verme  

     Madde 16 - 1. Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının 

vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. 

     2. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya 

tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, 

davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında 

anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir. 

     3. Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap 

verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği 

üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere 

uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

     4. Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere 

dayanarak hak iddia edemezler. 

     5. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/8 md.) Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı 

veya onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına 

gönderilir. 

     

      DuruĢma 

     Madde 17 - 1. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/7 md.) Danıştay ile idare ve vergi 

mahkemelerinde açılan iptal ve birmilyar lirayı aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, 

resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı beş milyon 

lirayı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.
3
 

     2. Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili 

bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır. 

     3. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. 

     4. ( Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/7 md.) 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara 

bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar 

verebilir. 

     5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

     

      DuruĢmalara ĠliĢkin Esaslar  

     Madde 18 - 1. Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin 

gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkemenin kararı ile duruşmanın bir kısmı veya 

tamamı gizli olarak yapılır. 

     2. Duruşmaları başkan yönetir. 

     3. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun 

açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. 

     4. Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar 

dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne 

diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir. 

                                                           
3
 Bu fıkrada yer alan parasal sınır, 8.6.2000 tarihli ve 4577 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle “bir 

milyar” liraya yükseltilmiş ve metne işlenmiştir. 
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     5. Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını 

yahut işlem dosyasının getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul 

tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler. 

     

     DuruĢmalı ĠĢlerde Karar Verilmesi  

     Madde 19 - (Değişik ilk cümle: 10.06.1994 - 4001/9 md.) Duruşma yapıldıktan sonra 

en geç onbeş gün içinde karar verilir. Ara kararı verilen hallerde, bu kararın yerine getirilmesi 

üzerine, dosyalar öncelikle incelenir. 

     

     Dosyaların Ġncelenmesi  

     Madde 20 - 1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara 

ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum 

gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer 

yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi 

mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere 

uzatılabilir. 

     2. Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde, bu durumun 

verilecek karar üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve arakararında bu husus 

ayrıca belirtilir. 

     3. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine 

veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, 

Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri 

vermeyebilir. (Ek cümle: 10.06.1994 - 4001/10 md.) Verilmeyen bilgi ve belgelere 

dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez. 

    4. (Mülga bent: 10.06.1994 - 4001/10 md.) 

     5. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/8 md.) Danıştay, bölge idare, idare ve vergi 

mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik 

durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca;
4
 diğer mahkemeler için Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edilecek 

öncelikli işler gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve 

tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise 

tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 

sonuçlandırılır. 

     

     Sonradan Ġbraz Olunan Belgeler  

     Madde 21 - Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgeler, bunların 

vaktinde ibraz edilmelerine imkân bulunmadığına mahkemece kanaat getirilirse, kabul ve 

diğer tarafa tebliğ edilir. Bu belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf cevabını hemen 

verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca tebliğ edilmez. 

 

     Davaların Karara Bağlanması  

     Madde 22 - 1. Konular aydınlandığında meseleler sırasıyla oya konulur ve karara 

bağlanır. 

     2. 15 inci maddede sayılan sebeplerden biri ile veya yargılama usullerine ilişkin 

meselelerde azınlıkta kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azınlıkta kalanların 

görüşleri, kararların altına yazılır. 

                                                           
4
 Bu fıkrada yer alan "...Başkanlık Kurulunca" ibaresi, 10.6.1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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      Tutanaklar  

     Madde 23 - Her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştayda 

düşünce veren savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya 

numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta 

bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından 

aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. 

     

     Kararlarda Bulunacak Hususlar  

    Madde 24 - Kararlarda: 

    a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları 

ve adresleri, 

     b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti istem sonucu 

ile davalının savunmasının özeti, 

     c) (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/11 md.) Danıştayda görülen davalarda tetkik 

hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri, 

     d) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan 

taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları, 

     e) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm: tazminat davalarında 

hükmedilen tazminatın miktarı, 

     f) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği, 

     g) Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, 

 h) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hâkiminin ad ve soyadları ve 

imzaları ve varsa karşı oyları, 

     ı) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası, 

    Belirtilir. 

     

       Kararların Saklanması ve Tebliği  

 Madde 25 - Kararın mahkeme başkanı ve üyeleri veya hâkimi tarafından imzalı 

asıllarından biri, karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve başkan 

yahut hâkim, Danıştayda daire veya kurul başkanı veya görevlendireceği bir üye imzasıyla 

tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ edilir. 

     

 Tarafların KiĢilik veya Niteliğinde DeğiĢiklik  

     Madde 26 - 1. Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya 

niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; 

gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine 

kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verilir. Dört ay içinde 

yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden 

hükümsüz kalır. 

    2. Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir. 

 3. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/9 md.) Davacının gösterdiği adrese tebligat 

yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve 

varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Dosyanın işlemden 

kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden işleme 

konulması istenmediği takdirde, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. 

 4. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/9 md.) Dosyaların işlemden kaldırılmasına ve 

davanın açılmamış sayılmasına dair kararlar diğer tarafa tebliğ edilir. 
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 Yürütmenin Durdurulması  

 Madde 27 - (Değişik madde: 10.06.1994 - 4001/12 md.) 

 1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin 

yürütülmesini durdurmaz. 

     2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç 

veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının 

birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar 

verebilirler. 

     3. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh 

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

konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü 

fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu 

şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazı kayıtla verilen 

beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilât işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil 

işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. 

     4. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler 

kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. 

     5. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun 

gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan 

anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim 

tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 

     6. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava 

dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, 

bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi 

mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, 

çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara 

en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, 

kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz 

edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar 

vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

     7. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara 

bağlanır. 

     

 Kararların Sonuçları  

     Madde 28 - 1. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/13 md.) Danıştay, bölge idare 

mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 

kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya 

mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. 

Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu 

kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir. 

     2. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/13 md.) Tam yargı davaları hakkındaki 

kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 

     3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre 

işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili 

idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. 
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     4. Mahkeme kararlarının (otuz)
5
 gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine 

getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen 

kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir. 

     5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu 

kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve 

cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir. 

     6. Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi 

sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir. 

 

      Açıklama  

     Madde 29 - 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince 

verilen kararlar yeterince açık değilse yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, 

taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. 

      2. Açıklama dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazla verilir. 

     3. Kararı vermiş olan daire veya mahkeme işi inceler ve gerek görürse dilekçenin bir 

örneğini, belirleyeceği süre içinde cevap vermek üzere, karşı tarafa tebliğ eder, cevap iki 

nüsha olarak verilir. Bunlardan biri, açıklama veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa 

gönderilir. 

     4. Görevli daire veya mahkemenin bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur. 

     5. Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar 

istenebilir. 

     

    YanlıĢlıkların Düzeltilmesi  

     Madde 30 - 1. İki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin 

yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 

    2. 29 uncu maddenin son fıkrası dışında kalan hükümleri, bu istekler hakkında da 

uygulanır. 

    3. Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse, düzeltme ilamın altına yazılır. 

 

     Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı 

Haller  

     Madde 31 - 1. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya 

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

tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, 

yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin 

sukünunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. ( Ek cümle: 05/04/1990 - 3622/11 md.; Değişik 

cümle: 10/06/1994 - 4001/14 md. ) Ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, 

mahkeme veya hakim tarafından re'sen yapılır. 

     2. Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 

atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Bu fıkrada yer alan "...altmış" kelimesi, 10.6.1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle 

"otuz" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Ġdari Davalarda Yetki ve Bağlantı Ġle Görevsizlik ve 

Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak ĠĢlemler 

 

      Ġdari Davalarda Genel Yetki  

    Madde 32 - 1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel 

kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare 

mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin 

bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. 

     2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. (İkinci cümle mülga: 

10.06.1994 - 4001/15 md.) 

 

     Kamu Görevlileri ile ilgili Davalarda Yetki  

    Madde 33 - 1. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/12 md.) Kamu görevlilerinin 

atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski 

görev yeri idare mahkemesidir. 

     2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden 

uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı 

yer idare mahkemesidir. 

     3. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/12 md.) Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin 

kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer 

özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir 

tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli 

bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

 

     TaĢınmaz Mallara ĠliĢkin Davalarda Yetki
6
 

    Madde 34 - (Değişik madde: 10.06.1994 - 4001/16 md.) 

     1 - İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz mallarla 

ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına 

ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

     2 - Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin 

davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya 

mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir. 

     

     TaĢınır Mallara ĠliĢkin Davalarda Yetki  

     Madde 35 - (Değişik madde: 05.04.1990 - 3622/13 md.) 

    Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer idare 

mahkemesidir. 

 

      Tam Yargı Davalarında Yetki  

     Madde 36 - İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili 

mahkeme, sırasıyla: 

     a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili, 

     b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir 

eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer, 

                                                           
6
 Madde başlığı, 10.6.1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde 

değiştirilmiştir. 
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     c) Diğer hallerde davacının ikametgâhının bulunduğu yer. 

     İdari mahkemesidir. 

     

     Vergi UyuĢmazlıklarında Yetki  

     Madde 37 - Bu Kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme: 

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

ettiren, zam ve cezaları kesen, 

     b) (Ek bent: 10.06.1994 - 4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken 

vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine 

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

     c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini 

düzenleyen,
7
 

     d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,
8
 

     Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir. 

 

      Bağlantılı Davalar  

     Madde 38 - 1. (Ek bent: 10.06.1994 - 4001/18 md.) Aynı maddi veya hukuki sebepten 

doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm, diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar 

bağlantılı davalardır. 

     2. İdare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Danıştaya veya birden fazla idare veya 

vergi mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği 

üzerine veya doğrudan doğruya mahkemece karar verilir. 

     3. Bağlantılı davalardan birinin Danıştayda bulunması halinde dava dosyası Danıştaya 

gönderilir. 

     4. Bağlantılı davalar, değişik bölge idare mahkemesinin yargı çevrelerindeki 

mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar Danıştaya gönderilir. 

    5. Bağlantılı davalar aynı bölge idare mahkemesinin yargı çerçevesindeki 

mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir.
9
 

 

      Bağlantının DanıĢtayca Ġncelenmesi  

     Madde 39 - 1. Danıştayın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, 

bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar verir. 

    2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde: 

     a) (Değişik alt bent: 05/04/1990 - 3622/14 md.) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve 

çözümlenmesi Danıştayın görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili ise, davaların tümü 

Danıştayda görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilir. 

     b) Davaların çözümlenmesi, ayrı bölge idare mahkemesinin yargı çevresindeki idare 

veya vergi mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla ilgili ise Danıştayın ilgili 

dairesi yetkili mahkemeyi kararında belirtir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer 

mahkemeye veya mahkemelere durumu bildirir. Yetkili mahkeme de durumu ilgililere 

duyurur. 

     c) (Değişik alt bent: 10.06.1994 - 4001/19 md.) Danıştayca verilen karar bağlantı 

bulunmadığı yolunda ise, dosyalar İlgili mahkemelere geri gönderilir. 

                                                           
7
 Bu maddedeki mevcut (b) ve (c) bentleri, 10.6.1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 

(c) ve (d) olarak değiştirilmiştir. 
8
 Bu maddedeki mevcut (b) ve (c) bentleri, 10.6.1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 

(c) ve (d) olarak değiştirilmiştir. 
9
 Bu maddedeki (1), (2), (3) ve (4) olan fıkra numaraları, 10.6.1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun 18 

inci maddesiyle,(2), (3), (4) ve (5) olarak değiştirilmiştir. 
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      Bağlantının Bölge Ġdare Mahkemesince Ġncelenmesi  

     Madde 40 - 1. Bölge idare mahkemesi bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve 

ivedilikle inceler ve kararını verir. Bölge idare mahkemesince verilen karar, bağlantının 

bulunduğu yolunda ise, yetkili mahkeme kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili 

mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer mahkemeye de duyurulur. Yetkili kılınan 

mahkeme durumu ilgililere bildirir. 

     2. Bölge idare mahkemesince verilen karar bağlantı olmadığı yolunda ise, dosyalar 

ilgili mahkemelere geri gönderilir. 

 

     Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi  

    Madde 41 - Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta 

verilen ara kararı taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içerisinde, 

aynı yargı çevresindeki mahkemeler için o yer bölge idare mahkemesine, 38 inci maddenin 2 

ve 3 üncü fıkrasındaki durumlarla ilgili davalar için Danıştaya başvuruda bulunabilirler. 

Başvuru üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştay görevli dairesince durum, yukarıdaki 

maddelerde yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanır. 

 

     Bağlantılı Davalarla Ġlgili Diğer Esaslar  

     Madde 42 - 1. Bağlantının varlığı yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu 

konuda yapılacak itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştayca bağlantı hakkında 

karar verilinceye kadar usuli işlemler durur. 

     2. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili 

kılınan mahkeme veya Danıştay, davalara bırakıldığı yerden devam eder. 

     3. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay 

kararları kesindir. 

 

      Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak ĠĢlem  

    Madde 43 - 1. İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir 

davada görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı 

Danıştaya veya görevli ve yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderirler. 

     a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde 

görmezse dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. 

    b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini 

görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya 

yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, 

uyuşmazlık bölge idare mahkemesince, aksi halde Danıştayca çözümlenir. 

     2. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve bölge idare mahkemesince verilen 

kararlar ilgili mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur. 

     3. Danıştay ve bölge idare mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili 

olarak verilen kararlar kesindir. 

     4. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli ve yetkili kılınan 

mahkemeye yeniden dava açılması halinde harç alınmaz. 

     5. (Mülga bent: 05.04.1990 - 3622/27 md.) 

 

     Merci Tayini  

     Madde 44 - 1. Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel 

çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin 
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de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde dava dosyaları, tarafların 

veya mahkemelerin istemi üzerine merci tayini için: 

     a) Uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki mahkeme veya mahkemeler arasında çıkması 

halinde, o yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, 

     b) Sair hallerde Danıştaya, 

     Gönderilir. 

     2. Danıştay ve bölge idare mahkemesi görevli ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır. 

     3. Danıştay ve bölge idare mahkemesinin bu konuda vereceği kararlar kesindir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kararlara KarĢı BaĢvuru Yolları 

 

     Ġtiraz  

     Madde 45 - 1. (Değişik fıkra: 08.06.2000 - 4577/7. md.) İdare ve vergi 

mahkemelerinin; 

    a) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin 

işlemlerden, 

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

kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis 

edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari 

işlemlerden, 

     c) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 

Kanunun uygulanmasından, 

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

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla 

bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan, 

    e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından, 

Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hâkimle verilen 

nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı 

çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. 

    2. (Değişik fıkra: 08.06.2000 - 4577/7. md.) İdare ve vergi mahkemelerinin yukarıdaki 

fıkra uyarınca verdikleri nihai kararlara karşı itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden 

itibaren otuz gündür. 

    3. İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir. 

    4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar 

hakkında edinilen bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya 

itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar 

verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar 

verir. (Ek cümle: 05/04/1990 - 3622/15 md.) Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara 

karşı yapılan itirazı haklı bulduğu veya davaya görevsiz hâkim tarafından bakılmış olması 

hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir, bölge idare mahkemesinin bu 

kararları kesindir. 

    5. Bölge idare mahkemesinin kararları kesindir; temyiz yoluna başvurulamaz. 

    6. (Değişik fıkra: 08.06.2000 - 4577/7. md.) İtiraza konu edilen kararı veren ya da 

karara katılan hâkim, aynı davanın itiraz yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde 

bulunamaz. 
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 Temyiz  

    Madde 46 - (Değişik madde: 05.04.1990 - 3622/16 md.) 

     1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka 

kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir. 

     2. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/20 md.) Özel kanunlarında ayrı süre 

gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai 

kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda temyiz yoluna 

başvurulabilir. 

     

     Temyiz Edilemeyecek Kararlar 

     Madde 47 - (Değişik madde: 08.06.2000 - 4577/8. md.)  

    İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilemez. 

 

     Temyiz Dilekçesi  

     Madde 48 - (Değişik madde: 05.04.1990 - 3622/17 md.) 

   1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır. 

   2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, 

düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren 

Danıştay veya mahkemece ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa 

temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verilir. 

     3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştaya veya 4 üncü 

maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştayca karşı tarafa 

tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, 

kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde 

bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer. 

     4. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/21 md.) Kararı veren Danıştay veya mahkeme, 

cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı 

olarak, Danıştaya veya kurula gönderir. 

     5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ 

edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere 

kararı veren mahkemece Danıştay Başkanlığına, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak 

baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel 

Kuruluna gönderilir. Danıştayda görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin durdurulması 

istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak dosya 

tekemmül ettirilir. 

     6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş 

olması halinde kararı veren; mahkeme veya Danıştay daire başkanı tarafından verilecek onbeş 

günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu 

temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı 

takdirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, kararın 

temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması 

halinde de kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay 

dairesi, temyiz isteminin reddine karar verir. Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu 

kararları ile bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış 

sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde 

temyiz yoluna başvurulabilir. 

     7. (Ek bent: 10.06.1994 - 4001/21md.) Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve 

giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği ve 

temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştayın 
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ilgili dairesi ve kurulunca saptanması hallerinde de 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar 

daire ve kurulca verilir. 

 

     Kararların Bozulması  

     Madde 49 - 1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay: 

     a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 

     b) Hukuka aykırı karar verilmesi, 

     c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması, 

     Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar. 

     2. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/18 md.) Temyiz incelenmesi sonunda karardaki 

maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verilir. 

     3. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/18 md.) Kararın bozulması halinde dosya, 

Danıştayca kararı veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme, dosyayı diğer öncelikli işlere 

nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar 

verir. 

     4. Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. Israr kararının ilgili 

tarafından temyizi halinde, dava, konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri 

Genel Kurulunca incelenir. Danıştayın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse 

mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel 

Kurulları kararlarına uyulması zorunludur. 

     5. Kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısım 

Danıştay kararında belirtilir. 

     6. (Ek bent: 05.04.1990 - 3622/18 md.) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak 

baktığı davaların temyizen incelenmesinde de bu maddenin 4 üncü fıkrası hariç diğer fıkraları 

kıyasen uygulanır. 

 

     Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak ĠĢlem  

     Madde 50 - ( Değişik madde: 05.04.1990 - 3622/19 md.) 

     Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren mahkeme 

veya Danıştay dairesine gönderilir. Bu karar, dosyanın mahkeme veya Danıştay dairesine 

geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğ edilir. 

 

     Kanun Yararına Bozma  

    Madde 51 - 1. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/20 md.) Bölge idare mahkemesi 

kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip 

temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından 

yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum 

üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir. 

     2. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/20 md.) Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde 

karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya 

Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz. 

     3. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de 

yayımlanır. 

 

      Temyiz veya Ġtiraz Ġstemlerininde Yürütmenin Durdurulması  

     Madde 52 - 1. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/21 md.) Temyiz veya itiraz yoluna 

başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. 

Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini 

incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare 
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mahkemesince karar verilebilir. (Ek cümle:10.06.1994 - 4001/22 md.) Davanın reddine ilişkin 

kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı 

verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır. 

  2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir. 

   3. İdareden ve adli yardımdan yararlananlardan teminat alınmaz. 

   4. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. 

 

 Yargılamanın Yenilenmesi  

 Madde 53 - 1. (Değişik ilk cümle: 05.04.1990 - 3622/22 md.) Danıştay ile bölge idare, 

idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla 

yargılamanın yenilenmesi istenebilir. 

     a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan 

bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, 

     b) Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu 

mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm 

karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar 

zamanında bundan haberi bulunmamış olması, 

     c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla 

bozularak ortadan kalkması, 

     d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla 

belirlenmesi, 

     e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması, 

     f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış 

bulunması, 

     g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş 

olması, 

     h) (Değişik alt bent: 10.06.1994 - 4001/23 md.) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan 

bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni 

bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın 

hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması, 

     ı) ( Ek bend: 15.07.2003 - 4928 S.K./6. md.) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana 

Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. 

    2. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara 

bağlanır. 

     3. ( Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/23 md.) (Değişik ilk cümle: 15.07.2003 - 4928 

S.K./1. md.) Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) numaralı fıkranın (h) bendinde yazılı sebep 

için on yıl, (1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için altmış gündür. 

Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden 

başlatılarak hesaplanır.
10

 

 

     Karar Düzeltilmesi  

     Madde 54 - 1. (Değişik ilk cümle: 05.04.1990 - 3622/23 md.) Danıştay dava daireleri 

ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile 

bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus 

olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca; 

     a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması, 

                                                           
10

 3 numaralı fıkra, 10.6.1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmüdür. 
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     b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması, 

     c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması, 

     d) (Değişik alt bent: 05.04.1990 - 3622/23 md.) Hükmün esasını etkileyen belgelerde 

hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması, 

     Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir. 

     2. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/23 md.) Danıştay dava daireleri ve İdari veya 

Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları ile bölge idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi 

isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar. 

     3. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/24 md.) Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı 

vermiş olan daire, kurul ve bölge idare mahkemesince incelenir. Dosyanın incelenmesinde 

tetkik hâkimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi 

yapamazlar.
11

 

 

      Yargılamanın Yenilenmesi ve Kararın Düzeltilmesine ĠliĢkin Özel Hükümler  

     Madde 55 - 1. İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya mahkemenin görevine 

girmiş ise karar bu daire veya mahkemece verilir. 

     2. Karşı tarafın savunması alındıktan sonra istekler incelenir ve kanunda yazılı 

sebepler varsa davaya yeniden bakılarak karar verilir. 

     3. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/25 md.) Yargılamanın yenilenmesi ve kararın 

düzeltilmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere dayanmıyor ise, istemin reddine karar verilir. 

     4. Yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemlerinde duruşma yapılması, 

görevli daire veya mahkemenin kararına bağlıdır. 

     5. 53, 54 ve bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın yenilenmesinde 

ve kararın düzeltilmesinde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 

 

      DanıĢtayda Çekinme ve Ret  

     Madde 56 - 1. Davaya bakmakta olan dava dairesi başkan ve üyelerinin çekinme veya 

reddi halinde, bunlar hariç tutulmak suretiyle, o daire kurulu tamamlanarak, bu husus 

incelenir, çekinme veya ret istemi yerinde görülürse işin esası hakkında da bu kurulca karar 

verilir. 

     2. Çekinen veya reddedilenler ikiden fazla ise bu husustaki istem, idari dava dairesi 

başkan ve üyeleri için İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda, vergi dava dairesi başkan ve 

üyeleri için Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunda incelenir. Çekinen veya reddedilen başkan 

ve üyeler bu kurullara katılamazlar. Üye noksanı diğer dava dairelerinden tamamlanır. Bu 

kurullarca çekinme veya ret istemi kabul edildiği takdirde davanın esası hakkında da bu 

kurullarca karar verilir. 

     3. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu başkan ve 

üyelerinden bir kısmının davaya bakmaktan çekinmesi veya reddi halinde noksan üyelikler 

diğer dava dairelerinden tamamlanır. 

     4. İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının toplanmasına engel olacak sayıda 

ret istemlerinde bulunulamaz ve çekinilemez. 

                                                           
11

 Bu bendin numarası (4) iken mevcut (3) numaralı bendin yürürlükten kaldırılmasıyla 5/4/1990 tarih 
ve 3622 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile (3) olarak değiştirilmiştir. 
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     5. Danıştay Tetkik hâkimleri ve savcıları sebeplerini bildirerek çekinebilecekleri gibi 

taraflarca da reddedilebilirler. Bunlar hakkındaki çekinme veya ret istemleri davaya bakmakla 

görevli daire tarafından incelenerek karara bağlanır. 

 

     Mahkemelerde Çekinme ve Ret 

     Madde 57 - 1. Tek hâkimle görülen davalarda hakimin reddi istemi, reddedilen 

hakimin katılmadığı idare veya vergi mahkemesince incelenir. 

     2. İtiraz üzerine veya doğrudan davaya bakmakta olan bölge idare mahkemesi ile idare 

ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen başkan ve üyenin 

katılmadığı bölge idare, idare ve vergi mahkemesince incelenir. 

     3. İdare ve vergi mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye birden çok ise istem bölge 

idare mahkemesince incelenir. Bölge idare mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye 

birden çok ise istem Danıştayca incelenir. 

     4. Danıştayca ve bu mahkemelerce ret istemleri yerinde görülürse için esası hakkında 

da karar verilir. 

     5. Davaya bakmaktan çekinme halinde diğer bir hakimin görevlendirilmesi ile 

mahkemenin noksan üyesinin tamamlanması veya görevli mahkemenin belirlenmesinde 

yukarıdaki hükümler uygulanır. 

 

 Ġdari Davalarda Delillerin Tespiti  

     Madde 58 - 1. Taraflar, idari dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini 

ancak davaya bakan Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinden isteyebilirler. 

     2 - Davaya bakan Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri istemi uygun gördüğü 

takdirde üyelerden birini bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin mahalli idari veya adli 

yargı mercilerince yaptırılmasına da karar verebilir. 

     3. Delillerin tespiti istemi, ivedilikle karara bağlanır. 

 

     Yol Giderleri Tazminat ve Gündelikler  

     Madde 59 - 1. Danıştay meslek mensupları ile Danıştayda görevli idari yargı hakim ve 

savcılarından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti için görevlendirilenlere gerçek 

yol giderleri ile görevde geçen günler için net aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelik 

verilir. Bu gündelikler, zorunlu giderleri karşılamazsa, aradaki fark belgelere dayalı olmak 

şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler, gündeliklerin yüzde ellisini 

geçemez. 

     2. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/26 md.) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 

hâkimleri ile diğer görevlilerin yol giderleri ve tazminatları hakkında 3717 sayılı Adli 

Personel ile Devlet Davalarını Takip edenlere Yol Giderleri ve Tazminat Verilmesi ile 492 

Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanır. 

 

     Tebliğ ĠĢleri ve Ücretler  

     Madde 60 - (Değişik madde: 05.04.1990 - 3622/24 md.) 

     Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ işleri, 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler ilgililer 

tarafından peşin olarak ödenir. 

 

     ÇalıĢmaya Ara Verme  

     Madde 61 - 1. (Değişik bent: 05.04.1990 - 3622/25 md.) (Değişik ilk cümle: 

14.07.2004 - 5219 S.K./11.mad) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl ağustosun 
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birinden eylülün beşine kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu 

bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri 

çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi 

olmaksızın görevlerine devam ederler. 

     2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve 

vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir 

nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye 

nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar. 

     3. (Değişik bent: 10.06.1994 - 4001/27 md.) Çalışmaya ara vermeden 

yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır. 

 

     Nöbetçi Mahkemelerin Görevleri  

     Madde 62 - Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri 

görür: 

     a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,  

     b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler. 

 

     Kaldırılan Hükümler  

    Madde 63 - Vergi Usul Kanununun Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin 379 ila 412 nci 

madde hükümleri, bu Kanunla kurulan vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte 

yürürlükten kalkar. 

 

     Ek ve Geçici Maddeler 

     Ek Madde 1 - (Değişik madde: 08.06.2000 - 4577/9. md.)   

 Bu Kanunun 17 nci maddesindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli 

olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit 

ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde 

belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate alınmaz. 

 

     Ek Madde 2 - ( Ek madde: 05.04.1990 - 3622/26 md.) 

     Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını 

kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştaya gönderilen dosyalar; belediye 

başkanlarının düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, belediye meclislerinin veya il 

genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis başkanvekilinin savunması onbeş gün 

içinde alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde sürenin bittiği 

tarihte tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen karar süreleri bu tarihten itibaren 

işlemeye başlar. Karar dosya üzerinden verilir. 

     Bu kararlara karşı tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde İdari Dava 

Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz bir ay içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz üzerine 

verilen karar kesindir. 

 

     Ek Madde 3 - (Ek madde: 05/04/1990 - 3622/26 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 

01/10/1991 tarih ve E. 1990/40, K. 1991/33 sayılı kararıyla) 

 

     Geçici Madde 1 - Bu Kanunun uygulanmasında, 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı 

Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

 



31 
 

 

     Geçici Madde 2 - Yeni Anayasa yürürlüğe girinceye ve Sayıştayla ilgili yasal bir 

düzenleme yapılıncaya kadar, Sayıştayın yargı kararlarına karşı açılan davalar, idari yargı 

mercilerinin denetimi dışındadır. 

 

     Geçici Madde 3 - (Ek madde: 23/07/1995 - 4124/1 md.;Mülga madde: 14/07/2004 - 

5219 S.K./11.mad)  

 

     Geçici Madde 4 - (Ek madde: 08.06.2000 - 4577/11. md.) 

     Bu Kanunun 45 inci maddesinin değişik (1) numaralı fıkrasında yazılı uyuşmazlıklarla 

ilgili olarak verilen nihai kararlardan, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen 

kararlar ile Danıştay'ın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece verilen kararlar, 

Danıştay'da temyiz edilebilir. 

 

     Geçici Madde 5 - (Ek madde: 15.07.2003 - 4928 S.K./7. md.) 

     (İptal tümce: Anayasa Mah.nin 20.05.2010 tarih ve E. 2009/34, K. 2010/72 sayılı 

Kararı ile.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararlarına ilişkin yargılamanın yenilenmesi istemleri, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır. 

 

     Yürürlük: 

     Madde 64 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

    Yürütme: 

     Madde 65 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

    6.1.1982 TARĠH VE 2577 SAYILI KANUNA ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER: 

      1 – 5.4.1990 tarihli ve 3622 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:  

 Geçici Madde – a) Bu Kanunun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 26 ncı 

maddesinin 3 üncü fıkrasında değişiklik yapan hükmündeki bir yıllık süre, Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

            b) Bu Kanunun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 33 ve 35 inci 

maddelerinde değişiklik yapan hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu maddelere 

göre açılmış olan davalar, aynı mahkemece sonuçlandırılır. 

            c) Bu Kanunun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı maddesinin 2 

nci fıkrasındaki temyiz süresinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden 

sonra verilecek nihai kararlara karşı yapılacak temyiz istemleri hakkında uygulanır.  

            d) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra, verdiği nihai kararlara karşı temyiz isteminde bulunulabilir. Ancak, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlara karşı yapılmış 

veya yapılacak karar düzeltme istemleri, ilgili dairede incelenerek sonuçlandırılır. 

      2 – 10.6.1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanunun geçici maddeleri: 
            Geçici Madde 1 – Bu Kanunun 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28 inci 

maddesinin 1 ve 4 üncü fıkralarında değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra verilecek kararlar hakkında uygulanır.  



32 
 

 

            Geçici Madde 2 – (İptal: Ana. Mah.nin 21.9.1995 gün ve E.1995/46, K.1995/49 sayılı 

Kararı ile.)  

2577 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 
  

  Kanun/KHK                                                                                                      Yürürlüğe 

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                     giriĢ 

            tarihi 
______________             __________________________________              __________ 

     3622                                                           –                                                  10/4/1990 

     4001                                                           –                                                  18/6/1994 

     4124                                                           –                                                  26/7/1995 

     4492                                                           –                                                  21/12/1999 

     4577                                                           –                                                  15/6/2000 

     4928                                                           –                                                  19/7/2003 

     5219                                         61, Geçici Madde 3                                       1/1/2005 

KHK/650                                                     61                                                     1/1/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



33 
 

 

VERGĠ USUL KANUNU 
1
 

 

         Kanun No: 213 

         Kabul Tarihi: 4.1.1961 

         Resmi Gazete’de Yayın Tarihi: 10 Ocak 1961 

                    RG. Sayısı: 10703 - 10705 

      

GİRİŞ 

Kanunun ġümulü 

 

 Madde 1 - Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye 

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

hakkında uygulanır. 

 Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu 

kanuna tabidir. 

 Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır. 

 

 Gümrük ve tekel vergileri:  

 Madde 2 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 /m.271) Gümrük idareleri tarafından alınan 

vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27.10.1999 

tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

 

 Vergi kanunlarının uygulanması ve ispat:  

 Madde 3- (Değişik: 2365 - 30.12.1980) A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu 

kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, 

resim ve harç kanunlarını ifade eder. 

 Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi 

kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve 

diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır. 

 B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyeti esastır. 

 Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç 

her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgili tabii ve açık 

bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. 

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad 

olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir. 

 

                                                           
1
 1. Bu kanunun 377 ve sonraki maddelerinde sözü geçen Vergi itiraz ve Temyiz Komisyonlarının 

görev ve yetkileri, 6 Ocak 1982 tarih ve 2576 sayılı Kanunun 15 nci maddesi ve 1 ve 2 no.lu fıkraları 
gereğince, İdare ve Vergi Mahkemelerinin göreve başlamasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 
2. Bu Kanunun vergi uyuşmazlıklarına ilişkin 379 ilâ 412 nci maddeler hükümleri 6 Ocak 1982 tarih ve 
2577 sayılı Kanunun 63 ncü maddesi gereğince Vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte 
yürürlükten kalkar. 
3. Bu Kanunun 5-1/2, 6, 14, 16, 26/11, 30, 35/11, 12, 41, 101/6, 108, 112/3, 121, 122, 123, 124, 125, 
126/b, 267-5, 366/11, 368, 376, Ek Madde-1/5, Ek madde 4-2,ek madde 6-2, ek madde 7, ek madde 
8/2, Beşinci kitap başlığı, 377 ve 378 nci maddelerinde 23 Haziran 1982 tarih ve 2686 sayılı Kanunla 
yapılmış olan değişiklikler, Vergi Mahkemelerinin göreve başlayacakları tarihte geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
45/2, 278/son, 249, 255, 367/1 ve 374/1 nci maddelerinde yapılan değişiklikler 1.1.1981 tarihinde 
257/4 ve 298 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ise 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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BİRİNCİ KİTAP 

Vergilendirme 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Vergi Uygulanmasında Yetki 

 

 Vergi Dairesi: 

 Madde 4 - Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve 

tahsil eden dairedir. 

 (Değişik 2. fıkra: 3689 - 15.12.1990) Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından 

hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde mükelleflerin işyeri ve ikametgah adresleri ile il ve 

ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri 

kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi 

türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini 

belirlemeye yetkilidir.
2
 

 

 Vergi Mahremiyeti:  

 Madde 5 - Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle 

ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, 

servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması 

lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine 

kullanamazlar; 

 1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; 

 2. (Değişik:2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemeleri bölge idari mahkemeleri ve 

 Danıştayda görevli olanlar; 

 3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 

 4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. 

 Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder. 

 (Değişik 2. fıkra: 2365 - 30.12.1980) Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla 

Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi 

beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan 

Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi 

dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak 

cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır. 

(Ek fıkra: 4369 - 22.7.1998 / m.1) Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen 

vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye 

Bakanlığı’nca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. (DeğiĢik 

ibare: 4962 - 30.7.2003 m.17/A-a "Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari 

soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi 

tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye 

Bakanlığınca belirlenir." Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya 

kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki 

kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi 

                                                           
2
 15 Aralık 1990 tarih ve 3689 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ( c ) bendi gereğince, 1.1.1991 

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
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mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu 

maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla 

ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir. 

(Değişik 3. fıkra: 2365 - 30.12.1980) Gelir Vergisi mükellefleri (DeğiĢik ibare: 4369 - 

22.7.1998 / m.81/A-10 – Yürürlük m.86/c) “(kazancı basit usulde tespit edilenler dahil)” ile 

sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç 

tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren (DeğiĢik ibare: 6111 - 13.2.2011 / 

m.82) "levhayı almak zorundadırlar." İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye 

Bakanlığınca belli edilir. 

(DeğiĢik 6. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.272) Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin 

haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez.  

(Ek fıkra: 3239 - 4.12.1985), (Ek fıkra: 3418 - 24.3.1988), (Ek fıkra: 3482 - 26.10.1988) 

(Madde 5 in 6. fıkrası ve sonraki fıkralar, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesiyle yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 

 

 Yasaklar: 

 Madde 6 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Beşinci maddede yazılı olanlar: 

 1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; 

 2. Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan 

hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhrî hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme 

ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar civar hısımlarına; 

 3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere; 

Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. 

 Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve 

Danıştayda görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı 

ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. 

 

 Ġdarenin Yardımı: 

 Madde 7- Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları,belediye başkanları, 

köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile ilgili 

memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda 

bulunmaya mecburdurlar. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Vergi Sorumluluğu 

 

 Mükellef ve Vergi Sorumlusu:  

 Madde 8 - Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden 

gerçek veya tüzelkişidir. 

 Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı 

muhatap olan kişidir. 

 Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi 

sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz. 

 Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen "mükellef" tabiri vergi sorumlularına da 

şamildir. 

 (Ek fıkra: 4008 - 24.6.1994) (Değişik: 4108 - 25.5.1995) Türkiye Cumhuriyeti 

tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve 

kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek 

belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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 Vergi Ehliyeti: 

 Madde 9 - Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. 

 Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi 

sorumluluğunu kaldırmaz. 

 

 Kanuni Temsilcilerin Ödevi: 

 Madde 10 - Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi 

tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara 

düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa 

bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. 

 (Değişik 2. fıkra: 3505 - 3.12.1988) Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine 

getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya 

kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin 

varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki 

temsilcileri hakkında da uygulanır. 

 Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl 

mükelleflere rücu edebilirler. 

 Tüzelkişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin 

tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz. 

 

 Vergi Kesenlerin Sorumluluğu: 

 Madde 11 - Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, 

verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten 

sorumludurlar. 

 Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etmek 

hakkını kaldırmaz. 

 (Ek fıkra: 3239 - 4.12.1985) Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi 

kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine 

getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, (Değişik ibare: 4369-22.7.1998) “alım satıma 

taraf olanlar hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da 

sermaye organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı 

olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar. 

 (Ek fıkra: 3239 - 4.12.1985) Ancak, üçüncü fıkrada belirtilen müteselsilen sorumluluk 

mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler için söz konusu değildir. 

 (Ek fıkra: 3418 - 24.3.1988) Maliye ve Gümrük Bakanlığı zirai ürünlerin (işlenmiş 

olanlar dahil) alım ve satımına aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu mahsullerin 

satın alınması sırasında yapılacak vergi tevkifatından müteselsilen sorumlu tutmaya, 

sözkonusu ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak vergi tevkifatının hangi safhada yapılacağını 

her bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 

belirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif yoluyla alınan vergiler iade edilmez ve süresinde 

ilgili vergi dairesine yatırılır. 

 Müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye 

ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

 

 Mirasçıların Sorunluluğu: 

 Madde 12 - Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve 

mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan herbiri ölünün vergi borçlarından miras 

hisseleri nispetinde sorumlu olurlar. 
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 Mücbir Sebepler: 

 Madde 13- MÜCBİR SEBEPLER: 

 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır 

kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 

 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su 

basması gibi afetler; 

 3. Kişinin idaresi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 

 4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısiyle defter ve vesikalarının elinden 

çıkmış bulunması; gibi hallerdir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Süreler 

 

 Kanuni ve Ġdari Süreler: 

 Madde 14 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları 

ile belli edilir. 

 Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, 

tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder. 

 

 Mücbir Sebeplerle Gecikme:  

 Madde 15 - 13'üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması 

halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı 

işlemeyen süreler kadar uzar. 

 Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından 

ispat veya tevsik edilmesi lazımdır. 

 (DeğiĢik 3. fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.1) Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan 

haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali 

ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye 

yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni 

beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması 

şeklinde de kullanılabilir.  

 

 Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması:  

 Madde 16 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan 

hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve 

beyanname verme sürelerine üç ay eklenir. 

 

 Mühlet Verme:  

 Madde 17 - (DeğiĢik 1. fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.2) Zor durumda bulunmaları 

hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, 

kanuni sürenin bir katını, kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, 

Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.  

 Bu mühletin verilebilmesi için: 

 1. Mühlet istiyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır. 

 2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık 

görülmelidir. 

 3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir. 

 (DeğiĢik 3. fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.2) Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini 

tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile 

iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.  
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 Sürelerin Hesaplanması: 

 Madde 18 - Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil 

saatinde biter; 

 2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül 

eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne takabül eden bir gün yoksa 

süre o ayın son gününün tatil saatinde biter; 

 3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter; 

 4. Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile 

rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Vergi alacağının tayini 

 

 Vergiyi Doğuran Olay:  

 Madde 19 - Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya 

hukuki durumun tekemmülü ile doğar. 

Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder. 

 

 Tarh: 

 Madde 20 - Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve 

nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit 

eden idari muameledir. 

  

 Tebliğ:  

 Madde 21 - Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların 

yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. 

 

 Tahakkuk:  

 Madde 22 - Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken 

bir safhaya gelmesidir. 

 

 Tahsil  

 Madde 23 - Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir. 

 

 Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergiler:  

 Madde 24 - Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsili 

tahakkuku da içine alır. 

 

İKİNCİ KISIM 

Tarh ve Tahakkuk Usulü 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Beyannameye Dayanan Tarh 

 

 Tahakkuk FiĢi Esası:  

 Madde 25 - Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" 

ile tarh ve tahakkuk ettirilir. 
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 Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi 

tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi 

dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe 

verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer. 

 Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile 

tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilanıyla yapılır. 

 

 Tahakkuk FiĢinin Muhteviyatı:  

 Madde 26 - Tahakkuk fişi aşağıda yazılı malumatı ihtiva eder; 

 1. Fişin sıra numarası; 

 2. Tanzim tarihi; 

 3. Verginin nevi; 

 4. Vergi beyannamesinin tarihi; 

 5. Beyannamenin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi; 

 6. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzelkişilerde unvanı); 

 7. Mükellefin açık adresi; 

 8. Verginin matrahı; 

 9. Verginin hesabı; 

 10. Verginin miktarı; 

 11. (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltme ile 

ilgili hükümlere ait kısa bilgi. 

 

 Tahakkuk FiĢinin Kesinliği:  

 Madde  27 - Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine 

verilen tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken 

verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası 

28'inci maddede yazılı olduğu şekilde posta ile mükellefe gönderilir. 

 

 Vergi Beyannamesinin Postayla veya Elektronik Ortamda Gönderilmesi: 
3
 

 Madde 28 - Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde de tahakkuk fişi kesilir. Bu 

takdirde, tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası, kapalı bir zarf içinde, mükellefin 

beyannamede gösterdiği adrese gönderilir ve fişin dairede kalan nüshasına posta zimmet 

defterinin tarih ve numarası işaret olunur. 

 (Ek fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.3) Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi 

halinde tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda 

beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu 

ileti, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçer. 

 (Ek fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. 

 

 Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinde Yetki  

 Mükerrer Madde 28- (Ek: 5615 - 28.3.2007 / m.19) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanuni süresinden 

itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir. 

 

 

 

                                                           
3
 Madde 28 in "Vergi Beyannamesinin Posta ile Gönderilmesi" şeklindeki başlığı, 31.7.2004 tarih ve 

25539 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.7.2004 tarih ve 5228 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmü 
gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

(Değişik başlık: 205 - 19.2.1963) 

Ġkmalen, Re'sen ve Ġdarece Tarh 

 

 Ġkmalen Vergi Tarhı:  

 Madde 29 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa 

olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, 

kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya 

matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir. 

Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır. 

 

 Re’sen Vergi Tarhı:  

 Madde 30 - (Değişik 1. fıkra: 2791 - 21.1.1983) Resen vergi tarhı, vergi matrahının 

tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine 

imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen 

matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye 

göre belirlenen matrah veya matrah farkı re'sen takdir olunmuş sayılır. 

 (Değişik 2. fıkra: 2365 - 30.12.1980) Aşağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması 

durumunda, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni 

ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul edilir : 

 1. (Değişik: 4008 - 24.6.1994) Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde 

verilmemişse,
4
 

 2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede 

vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa, 

 3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış 

veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir 

sebeple ibraz edilmezse, 

 4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak 

tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca 

salih bulunmazsa, 

 5. (Ek: 205 - 19.2.1963) (...) (Madde 30 un (5) numaralı bendi, 22.7.1989 tarih ve 

4369 sayılı Kanunun 82-a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 6. (Ek: 2365 - 30.12.1980) Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen 

beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa, 

 7. (...) (Madde 30 un 2. fıkrasının (7) numaralı bendi, 9.1.2003 tarih ve 24988 

sayılı R.G.'de yayımlanan, 7.1.2003 tarih ve 4783 sayılı Kanunun 9. maddesi hükmü 

gereğince, 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  
 8. (Ek: 4008 - 24.6.1994) Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca 3568 sayılı 

Kanun’a  göre yetki almış meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen 

beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli mali 

müşavir tasdik raporu zamanında ibraz edilmezse,
5
 

 9. (Ek: 4108 - 25.5.1995) (...) (Madde 30 un (9) numaralık bendi, 22.7.1998 tarih ve 

4369 sayılı Kanunun 82-a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

Yukarıdaki 2'nci bentde yazılı halin vukuunda mükellefe Takdir Komisyonu tarafından 15 

günden az olmamak üzere bir mühlet verilerek vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve 

                                                           
4
 24 Haziran 1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunla yapılan ek ve değişiklikler, aynı Kanunun 40-I. maddesi 

hükmü gereğince 1.1.1995'de yürürlüğe girer. 
5
 24 Haziran 1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunla yapılan ek ve değişiklikler, aynı Kanunun 40-I. maddesi 

hükmü gereğince 1.1.1995'de yürürlüğe girer. 
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kanuni defterlerini ibraz etmeye davet olunur. Bu davet üzerine mükellef istenilen bilgileri 

verir ve kanuni defterlerlerini ibraz ederse, defter ve vesikalar ihticaca salih bulunmak 

şartiyle, mükellefe takdir olunacak matrah defter ve vesikaları kayıtlarına göre tespit olunacak 

miktardan fazla olamaz. 

 (Ek fıkra: 485 - 26.6.1964) (Değişik: 4008 - 24.6.1994) Vergi beyannamesini kanuni 

süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden re'sen 

gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler re'sen takdir için takdir komisyonuna sevk 

edilmez. Ancak, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk 

edilmesinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için bu hüküm uygulanmaz.
6
 

 Yukarıdaki bentlerin hükümlerine göre re'sen vergi tarhını gerektirir bir sebep yanında 

ikmalen vergi tarhını da lüzumlu kılan bir durum mevcut ise re'sen takdir sonucu 

beklenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır. Re'sen takdir sırasında ikmal tarhiyatına 

mesnet olan matrah farkı nazara alınmışsa vergi tarhı sırasında evvelce tarh edilmiş olan vergi 

indirilir. 

 

 Verginin Ġdarece Tarhı:  

 Mükerrer Madde 30 - (Ek: 205 - 19.2.1963) Verginin idarece tarhı; 29'uncu ve 

30'uncu maddeler dışında kalan hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile 

muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen 

mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen 

belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir. 

 Bu takdirde vergi, 131'inci madde mucibince tanzim edilen yoklama fişine müsteniden 

tarh olunur. 

 Bu şekilde tarh olunan vergilerle cezalarına ilişkin ihbarnameler bir taraftan, 

mükellefin bilinen adresine posta ile yollanır; diğer taraftan mükellefin adını, soyadını, hesap 

numarasını, işini, adresini tarh edile verginin ve kesilen cezanın miktar ve cinsini gösterir bir 

ilanı vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır. 

 İlanın asılması keyfiyeti ve tarihi tutanakla tespit olunur. 

 (Değişik son fıkra: 2686 - 23.6.1982) Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi için 

geçmesi gereken vergi mahkemesinde dava açma süresi; mükellefin bilinen adresinde tebligat 

yapıldığı hallerde tebliğ tarihinden, aksi halde tutanakla tespit olunan ilan tarihinden başlar. 

 

 Takdir Kararı: 

 Madde 31 - Takdir Komisyonunca belli edilen matrah veya matrah kısmı takdir 

kararına bağlanır. 

 Takdir kararları komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Takdir kararlarında 

aşağıda yazılı malümat bulunur: 

 1. Kararın sıra numarası; 

 2. Kararın tarihi; 

 3. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzelkişilerde unvanı); 

 4. Mükellefin açık adresi; 

 5. Takdirin ilgili bulunduğu vergi; 

 6. Takdirin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi; 

 7. Takdir edilen matrah; 

 8. Takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat. 

 

 

                                                           
6
 24 Haziran 1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunla yapılan ek ve değişiklikler, aynı Kanunun 40-I. maddesi 

hükmü gereğince 1.1.1995'de yürürlüğe girer. 
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 Takdir Kararlarının Tevdii:  

 Madde 32 - Takdir kararları komisyonca imza karşılığında vergi dairesine tevdi 

olunur. 

 

 Re’sen Tarhta Mahsup:  

 Madde 33 - Re'sen takdir olunan matrah, mükellef tarafından bildirilen matrahtan 

fazla değilse, re'sen vergi tarh edilmez; fazla ise sadece aradaki fark üzerinden vergi tarh 

olunur. 

 

 Ġhbarname Esası:  

 Madde 34 - İkmalen ve re'sen tarh edilen vergiler "ihbarname" ile ilgililere tebliğ 

olunur. Nev'i ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır. 

 

 Ġhbarnamenin Muhteviyatı:  

 Madde 35 - İhbarname aşağıda yazılı malumatı ihtiva eder : 

 1. İhbarnamenin sıra numarası; 

 2. İhbarnamenin tanzim tarihi; 

 3. Verginin nev'i; 

 4. Mükellefin soyadı, adı (Tüzelkişilerde unvanı); 

 5. Mükellefin açık adresi; 

 6. Vergilendirme dönemi; 

 7. Verginin matrahı; 

 8. Verginin hesabı; 

 9. Verginin miktarı; 

 10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re'sen vergi tarhını 

icabettiren sebepler; 

 11. (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesinde dava açma süresi; 

 12. (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesinde dava açma şekli; 

Takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re'sen takdiri gerektiren 

inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tahrire Dayanan Tarh 

 

 Tahrire Göre Vergi Tarhı:  

 Madde 36 - Tahrire göre vergi tarhı, verginin tahrir usulü ile tespit edilen matrahlar 

üzerinden hesaplanmasıdır. 

 

 Takdir Ġhbarnamesi:  

 Madde 37 - Tahrir usulü ile tespit edilen matrahlar, vergi dairesi tarafından "Tahrir 

ihbarnamesi" ile mükelleflere tebliğ olunur. 

  

 Ġhbarnamenin Muhteviyatı: 

 Madde 38 - Tahrir ihbarnamesi aşağıda yazılı malumatı ihtiva eder: 

 1. İhbarnamenin sıra numarası; 

 2. İhbarnamenin tanzim tarihi; 

 3. Verginin nev'i; 

 4. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzelkişilerde unvanı); 

 5. Mükellefin açık adresi; 

 6. Bina ve arazinin mevkii (Mahalle veya köy, sokak ve kapı numarası); 
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 7. Bina veya arazinin nev'i, büyüklüğü, genişliği; 

 8. Bina veya arazinin tahrir numarası; 

 9. Tahmin olunan gayrisafi irat veya kıymet; 

 10. Gayrisafi irada göre bulunan safi irat; 

 11. Verginin nispeti; 

 12. Verginin miktarı; 

 13. İtiraz süresi; 

 14. İtiraz şekli. 

 

 Tekalif Cetveli:  

 Madde 39 - Tahrire dayanan tarhda yıllık vergiler, vergi dairesince mahalle ve köy 

itibariyle doldurulan tekalif cetvellerinde gösterilir. 

 Tekalif cetvellerinde aşağıdaki malumat bulunur: 

 1. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzelkişilerde unvanı); 

 2. Mükelleflerin adresleri; 

 3. Binaların kesinleşen gayrisafi iradı; arazinin kesinleşen kıymeti (Aynı mükellefe ait 

binaların iradı ve arazinin kıymeti toplam olarak gösterilir); 

 4. Binaların safi iradı; 

 5. Tahakkuk eden vergi. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Götürü matrahların tespiti 

 

 Madde 40 - (Değişik: 205 - 19.2.1963) (Madde 40, 26 Aralık 1993 tarih ve 3946 sayılı 

Kanunun 38/1-a maddesiyle ve aynı Kanunun 39/4-b maddesi hükmü gereğince 1.1.1994 

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Görüntü Matrahlara KarĢı Dava Açma:  

 Madde 41 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) (...) (Madde 41, 26 Aralık 1993 tarih ve 3946 

sayılı Kanunun 38/4-b maddesiyle ve aynı Kanunun 39/4-b maddesi hükmü gereğince 

1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Ortalama Kar Hadlerinin Tespiti:  

 Madde 42 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Ortalama kâr hadleri Maliye Bakanlığınca 

emtia ve iş nev'ilerine göre hazırlanacak cetveller üzerine il merkezlerinde o il defterdarının 

veya mazereti halinde teşkil edeceği maliye memurunun başkanlığı altında gelir müdürü ve 

vergi dairesi müdürü olmak üzere üç memur üye ile tüccarlar için il merkezindeki ticaret 

odalarınca, esnaf ve sanatkarlar için kanunla kurulan esnaf dernekleri birliğince, birlikleri 

yoksa esnaf ve sanatkar teşekküllerince, odaların, birlik ve teşekküllerin bulunmadığı yerlerde 

il merkezindeki belediyelerce seçilecek iki kişiden kurulan özel bir komisyon tarafından 

ilçeler itibariyle gayri safi kazanca göre ayrı ayrı tayin olunur. Bu teşekküllerce belli edilecek 

üyeler bir asıl bir yedek olmak üzere seçilir. Üyelerin Komisyon Başkanının talebi üzerine bir 

ay içinde seçilmemesi halinde, üyeler komisyon başkanının teklifi üzerine vali tarafından 

seçilir. Şu kadar ki merkez ilçesi dışındaki mükelleflere ait ortalama kâr hadlerinin tespitinde, 

il merkezinden seçilmiş olan üyelerden birinin yerine o ilçelerden aynı mahiyetteki 

teşekküller tarafından seçilmiş olan bir üye toplantılara katılır. 

 Ortalama kâr hadlerinin tayininde nazara alınacak esaslar Maliye Bakanlığınca 

hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihinden başlayarak üç ay içinde takdir işini tamamlar, 

lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca bir yıla kadar uzatılabilir. 
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 Ortalama Kar Hadlerinin KesinleĢmesi ve Ġlanı:  

 Madde 43 - (Değişik: 485 - 26.6.1964) 42'inci madde gereğince düzenlenen ortalama 

kâr hadlerine ait cetveller, düzenlenmelerini takibeden ay içinde Maliye Bakanlığına 

gönderilir. 

 Maliye Bakanlığına gelmiş olan bu cetveller, Ortalama Kâr Hadleri Merkez 

Komisyonunca incelenerek hatalı ve noksan bulunanlar ile bölgeleri itibariyle uygunluk 

göstermeyenler gerekçeli olarak ilgili özel komisyonlara geri gönderilir. 

 Özel Komisyonlara geri gelen cetveller, yeniden incelenerek gerekli düzeltmeler 

yapıldıktan, düzeltme sebebi görülmeyenler hakkında ise gerekçeleri belirtildikten sonra 

Merkez Komisyonuna gönderilir. 

 Merkez Komisyonu cetveller üzerinde son incelemesini yaparak ortalama kâr 

hadlerinin kesin miktarlarını tayin eder. 

Kesinleşmiş ortalama kâr hadlerine ait cetveller Maliye Bakanlığınca mahallerine tebliğ 

olunur. 

 Vergi daireleri, Bakanlıktan gelen bu cetvelleri, bir ay süre ile, dairelerinin uygun bir 

yerine asmak suretiyle ilan ederler. Bu cetveller ayrıca Resmî Gazete ile ilan olunur. 

 (Değişik 7. fıkra: 2365 - 30.12.1980) Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, 

Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Gelirler Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Baş 

Yardımcısı veya bunların tevkil edeceği kimselerle Türkiye Ticaret odaları, Sanayi odaları ve 

 Ticaret Borsaları Birliğinin iki temsilcisinden kurulur. 

 89'uncu maddedeki nisap hükmü, Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu hakkında 

da uygulanır. 

 

 Uygulama Süresi: 

 Madde 44 - Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançları ve ortalama 

kâr hadleri üç yıl uygulanır. Şu kadar ki, bunlarda önemli değişiklikler vuku bulduğu takdirde 

Maliye Bakanlığı bu süreyi bir yıldan aşağı olmamak şartıyla kısaltabilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

(Değişik Bölüm Başlığı: 2686 - 23.6.1982) 

Zirai kazanç ölçüleri ile emlak vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti 

 

 Ölçüler ve Tarifleri: 

 Madde 45 - Zirai kazanç ölçüleri, yıllık istihsal değeri, götürü gider emsali, ortalama 

randıman miktarı, ortalama işçilik tutarı, ortalama maliyet bedeli ile ortalama satış fiyatından 

terekküp eder. 

 1. Yıllık istihsal değeri: Ortalama randıman ve ortalama satış fiyatı ölçülerine göre her 

ziraat biriminden bir yılda elde edileceği hesaplanan mahsül değerinin işletmede veya 

işletmelerde mevcut ziraat birimi sayıları ile çarpılması suretiyle bulunacak değerlerin 

toplamıdır. 

 2. (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Götürü gider emsali; Büyük ve küçükbaş hayvanlar 

(kümes hayvanları dahil) ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı için % 80, diğer zirai 

mahsuller ile ziraat makine ve aletleriyle başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinin yapılması 

karşılığında alınan ücretler için % 70'tir. 

 3. Ortalama randıman miktarı: Ziraat birimlerinin her bir çeşidinden elde edileceği 

tahmin olunan ortalama mahsul miktarıdır. 

 4. Ortalama işçilik tutarı: Ziraat birimlerinin her bir çeşidine isabet eden ortalama 

işçilik gideri tutarıdır. 
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 5. Ortalama maliyet bedeli: Ziraat birimi başına elde edilecek mahsul için yapılması 

gereken ortalama giderlerin toplamıdır. 

 6. Ortalama satış fiyatı: Zirai mahsullerin ticari teamüle göre beher satış biriminin 

46'ncı maddenin (d) bendi esasları dairesinde tespit olunan 

satış fiyatıdır. 

 

 Zirai Kazanç Ölçütlerinin Tespiti:  

 Madde 46 - (Değişik: 205 - 19.2.1963) Zirai kazanç ölçüleri (45'inci maddenin 1 

numaralı bendinde yazılı ölçüler ile kara ve su avcılığına müteallik olanlar hariç), Zirai 

Kazançlar Merkez Komisyonu tarafından hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde zirai 

kazançlar il komisyonlarınca takdir ve tespit olunur. 

 Zirai kazançlar il komisyonları, zirai kazanç ölçülerinin takdir ve tespitinde aşağıdaki 

esaslara uyar. 

 a) Zirai faaliyetlere tesir eden tabii ve iktisadi şartlar bakımlarından önemli farklar 

gösteren bölgeler ayrılır; 

 b) Çeşitli ziraat nevileri ile çeşitli ziraat makina ve aletleri ayrı ayrı, vasıf ve şartlar 

bakımından birbirine uygunluk ve yakınlık gösterenler belli gruplar içinde birleştirilmek 

suretiyle nazarı itibara alınır; 

 c) Zirai işletmelerin bölgeler itibariyle özellikleri ve ortalama verim kabiliyetleri 

gözönünde tutulur ; 

 d) Ortalama satış fiyatının tespitinde Hükümetçe tayin olunan ve takdir sırasında 

yürürlükte bulunan fiyatlar, Hükümetçe fiyat tayin olunmayan mahsuller için takdirin 

yapıldığı yıldan önce gelen son takvim yılı içindeki mahalli toptan piyasa fiyatı esas tutulur. 

Fiyatın temevvüç ettiği hallerde ortalamasına itibar olunur; 

 e) Özellik gösteren ziraat nevilerinde Zirai kazançlar Merkez Komisyonunca bu ziraat 

çeşitlerinin mahiyetlerine uygun olarak tayin olunacak esaslar nazarı itibara alınır. 

 Zirai kazançlar il komisyonları, zirai kazanç ölçülerinin uygulanmaya başlanılacağı ilk 

takvim yılı içinde mezkur ölçüleri tespit ederek bu yılın Nisan ayı sonuna kadar zirai 

kazançlar merkez komisyonuna gönderirler. 

 Zirai kazançlar merkez komisyonu, illerden gelen zirai kazanç ölçülerinden hatalı ve 

noksan bulduklarını gerekçesiyle birlikte alakalı komisyonlara iade eder. 

 Zirai kazançlar il komisyonları merkez komisyonunca iade olunan ölçülerdeki maddi 

hataları düzeltirler; takdire taalluk eden hususlarda ise ya ölçüleri yeniden takdir ederler veya 

ilk kararlarında ısrar edebilirler. İl komisyonları ısrar kararlarında ısrar sebeplerini açıklamaya 

mecburdurlar. 

 (Değişik son iki fıkra: 2365 - 30.12.1980) Ancak, zirai kazançlar il komisyonlarınca 

verilen ısrar kararları uygun görülmediği takdirde uygun görülmeyen ölçüler yerine merkez 

komisyonunca re'sen ve nihai olarak yeni ölçüler tayin ve tespit olunur. 

 (İkinci fıkra, 1 Mayıs 1981 tarih ve 2455 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 (Ek fıkra: 2365 - 30.12.1980) (...) (Madde 49 un son fıkrası, 1 Mayıs 1981 tarih ve 

2455 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Ziraat Birimleri:  

 Madde 47 - Ziraat birimleri: 

 a) Tarla, bağ ve sebze ziraatı ile ormancılıkta dönüm; 

 b) Ölçü olarak ağaç kabul edilenlerde ürün verecek hale gelmiş ağaç sayısı; 

 c) Hayvancılıkta hayvan sayısı; 

 dır. 
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 Özellik gösteren ziraat nevilerinde Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca bu ziraat 

çeşitlerinin mahiyetlerine uygun olarak müştereken belli edilecek diğer birimler kullanılır. 

 Bu kanunun uygulanmasında dönüm bin metre karelik toprak parçasıdır. 

 

 Tasdik ve Ġlan:  

 Madde 48 - Zirai kazanç ölçüleri Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 

 Onaylanan ölçüler Resmî Gazete ile yayınlanır. 

 Her bölgeye ait ölçüler, ilgili valiliklere gönderilir. Valilikler bunları en kısa zamanda 

köy ve mahalle ihtiyar kurullarına ve maliye teşkilatına tebliğ eder. 

 

 Uygulama Süresi: 

 Madde 49 - (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Zirai kazanç ölçüleri üç yıl için tespit olunur. 

Ancak satış fiyatı resmi kuruluşlar veya birliklerce tespit ve ilan olunan (destekleme alımları) 

ürünler için her yıl açıklanan en son fiyatlar esas alınır. Diğer taraftan ölçülerin tespitine esas 

olan unsurlarda önemli değişiklikler vuku bulduğunun anlaşılması halinde, Zirai Kazançlar 

Merkez Komisyonu, bu ölçülerin uygulama süresini lüzumlu gördüğü zirai faaliyet ve mahsul 

nevileri için bir yıldan aşağı olmamak üzere kısaltmaya yetkilidir. 

 

 Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti, Ġlanı ve KesinleĢmesi:  

 Mükerrer Madde 49 - (Değişik: 4751 - 3.4.2002 / m.1 a ) Maliye ve Bayındırlık ve 

İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 ncu maddesi hükmü ile aynı 

Kanunun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal 

inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmi 

Gazete ile ilan eder. 

 Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu 

bedellere karşı Resmi Gazete ile ilanını izleyen onbeş gün içinde Danıştayda dava açabilir. 

 b) Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine 

ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin (Emlak Vergisi 

Kanununun 33 ncü maddesinin (8) numaralı fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) 

yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar 

takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili 

mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve 

ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir. 

 Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet 

vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur, vali tarafından 

görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası 

ve esnaf ve sanatkarlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez 

komisyonuna imza karşılığında verilir. Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları 

onbeş gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna 

geri gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir 

komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır. 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, 

teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi 

nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde 

Danıştaya başvurulabilir. 

 Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve 

muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından 

Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir. 

 Bakanlar Kurulu bu fıkrada yer alan dört yıllık süreyi sekiz yıla kadar artırmaya veya 

iki yıla kadar indirmeye yetkilidir. 
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 c) Yukarıdaki fıkralara göre, Danıştay ve vergi mahkemelerinde dava açılması halinde, 

davalının onbeş gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekemmül etmiş sayılır. Danıştay 

ve vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay 

içinde karara bağlanır. 

 d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara 

ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısaltmaya 

Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tahrir Usulü 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 Tarif: 

 Madde 50 - (...) (Madde 50, 29 Temmuz 1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 41 inci 

maddesiyle kaldırılmıştır.) 

 

 Madde 51 - (...) (Madde 51, 29 Temmuz 1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 41 inci 

maddesiyle kaldırılmıştır.) 

 

 Tadilat: 

 Madde 52 - Tadilat, iki genel tahrir arasında, bu kanunda yazılı sebeplerden dolayı 

binaların gayrisafi iratlarında ve arazinin kıymetlerinde vukua gelen devamlı ve tabii 

değişiklikler tespit edilerek, yeni irat veya kıymetin tahmin edilmesidir. 

 

 Madde 53 - 62 - (...) (Madde 53 - 69, 29 Temmuz 1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 

41 inci maddesiyle kaldırılmıştır.) 

 

 Tadilatın Sebepleri:  

 Madde 63 - Aşağıdaki hallerde binaların gayrisafi iratları ve arazinin kıymetleri tadilat 

yoluyla tahmin ve yeniden takdir olunur: 

 1. Herhangi bir sebep yüzünden devamlı olarak bina gayrisafi iratları ile arazi 

kıymetlerinin en az % 20 nisbetinde artması veya eksilmesi; 

 2. Bina veya arazinin genel tahrirde unutularak mektum kalmış olması; 

 3. Yeni bina inşaa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya sabitistihsal, 

asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir); 

(Bu hallerde yalnız ilave inşaat veya sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesislerinin gayrisafi 

iratları takdir olunarak binanın mevcut gayrisafi iradına ilave edilir. Sabit istihsal, asansör ve 

kalorifer tesislerinin gayrisafi iratları 307'nci maddedeki esasa göre takdir olunur); 

 4. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen 

harap olması veya binada mevcut sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen 

veya tamamen kaldırılması; 

 5. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete 

mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına 

mahsus mahaller haline veya bu hallerde bulunan yerlerin ikamete mahsus mahaller haline 

kalbedilmesi (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi ayrı bir bina sayılır ve 

yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen dairenin iradı yeniden takdir olunur); 

 6. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması; 

 7. Daimi müstesnalıktan faydalanan ve irat veya kıymeti bulunmayan bir bina veya 

arazinin müstesnalıktan çıkması; 
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 8. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan 

çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi; 

 9. Bir bina veya arazinin taksim ve ifraz edilmesi (Araziden bir kısmının istimlak 

edilmesi de ifraz hükmündedir.); 

 10. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit 

hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi. 

 

 Arazinin Hal ve Heyetinde DeğiĢiklik:  

 Madde 64 - Aşağıdaki haller arazinin hal ve heyetinde değişiklik olduğunu ifade eder. 

 1. Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi; 

 2. Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi; 

 3. Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler 

yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi; 

 4. Tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi; 

 5. Arazinin üzerine veya altına inşaat yapılması; 

 6. Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi. 

 

 Mevzii ve Ferdi Tadilat:  

 Madde 65 - Binaların gayrisafi iratlarında ve arazi ve arsaların kıymetlerinde 63'üncü 

maddenin 1'inci bendinde yazılı nispette vuku bulan artma veya eksilme sebebiyle yapılacak 

tadilat mevzii veya ferdi olunur. 

 Bir şehir, kasaba veya köyün tamamında mevcut bina ve arazi için yapılacak tadilat 

mevziidir. Münferit mükelleflerin arazisi veya binaları için yapılan tadilat ferdidir. 

 

 Mevzii Tadilat Kararı: 

 Madde 66 - Mevzii tadilat yapılabilmesi için: 

 1. İlgili bir veya birkaç mükellefin veya vergi dairesinin mevzii tadilat isteğinde 

bulunması, 

 2. Şehir ve kasabalardaki tadilat için belediye encümeninin, köylerdeki tadilat için köy 

ihtiyar meclisinin, mevzii tadilatı gerektiren sebepleri muhtevi olarak tanzim edeceği mazbata 

üzerine il idare kurulunca tadilatın lüzumuna karar verilmesi. 

 3. Maliye Bakanlığınca mevzii tadilatın yapılmasına izin verilmesi şarttır. 

 

 Ferdi Tadilat Ġsteği:  

 Madde 67 - Ferdi tadilat yapılabilmesi için ilgili mükellefin binası veya arazisi için 

tadilat isteğinde bulunması gerekli ve kafidir. 

 Vergi daireleri ferdi tadilat isteğinde bulunamazlar. 

 

 Diğer Tadilatın Yapılması: 

 Madde 68 - 63'üncü maddenin 2-10'uncu bentlerinde yazılı hallerde tadilat herhangi 

bir isteğe lüzum olmaksızın ya ilgili mükelleflerin bu halleri bildirmeleri veya vergi dairesinin 

yoklama ile tespit etmesi neticesinde yapılır. 

 

 Ġfraz ve BirleĢtirme:  

 Madde 69 - Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi (Arazinin parsellenmek 

suretiyle arsalar haline getirilmesi hariç) dolayısıyla yapılacak tadilatta binanın gayrisafi iradı 

ve arazinin kıymeti yeniden takdir edilmeyip vergide kayıtlı gayrisafi irat veya kıymet müfrez 

parçalar veya hisseler arasında her parça veya hissenin yüz ölçümüne ve mevki ve şerefine 

göre taksim olunur. 
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 63'üncü maddenin 10'uncu bendinde yazılı halde yapılacak tadilatta birleştirilen bina 

ve araziye yeniden gayrisafi irat veya kıymet takdir edilmeyip her birinin vergide kayıtlı 

gayrisafi irat veya kıymetleri toplanır ve bu toplam birleştirilen bina ve arazinin gayrisafi irat 

veya kıymeti olur. 

 Birleştirilen parçalardan bir kısmının vergide kayıtlı gayrisafi irat veya kıymeti 

bulunmadığı hallerde yalnız bu parça veya hisselere gayrisafi irat veya kıymet takdir olunarak 

yukarıki fıkra gereğince işlem yapılır. 

 

 Yüzölçümü Fazla veya Noksan Tespit Edilen Arazi : 

 Madde 70 - Genel tahrir veya mevzii tadilatta arazinin yüzölçümü noksan veya fazla 

tahrir edilmiş olduğu sonradan meydana çıkarsa noksan yazıldığı anlaşılan miktar kayıtlı 

yüzölçümüne ilave, fazla yazıldığı anlaşılan miktar kayıtlı yüzölçümünden tenzil edilir ve 

arazinin kayıtlı kıymetinden beher metre kareye isabet eden kıymet esas tutularak noksan 

veya fazlaya ait kıymetler tespit ve kayıtlı kıymete ilave veya mezkur kıymetten tenzil olunur. 

Bu ilave ve tenziller dolayısıyla noksan veya fazla alındığı anlaşılan vergiler mükelleften 

tahsil veya kendisine iade edilir. 

 

 Tadilat Neticelerinin Uygulanması:  

 Madde 71 - Ferdi tadilat neticeleri tadilat taleplerinin yapıldığı mevzii tadilat 

neticeleri de, itiraz incelemelerinin bittiği yılı takip eden mali yıldan başlayarak uygulanır. 

Ferdi tadilat talebin yapıldığı mali yıl içinde bitirilemezse, ileride belli olacak matrahlara göre 

düzeltmeler yapılmak üzere, bina ve arazinin mevcut irat ve kıymetleri tarha esas tutulur. 

Bunlar dışındaki tadilatta tadil neticeleri: 

 1. Genel tahrirlerde mektum kalan bina ve arazi için genel tahririn yürürlüğe girdiği 

mali yıldan,Ve aşağıdaki hallerde : 

 2. Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu veya inşaatın hitamından evvel kısmen 

kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmasına başlandığı; binaya sonradan sabit 

istihsal, asansör ve kalorifer tesisleri konulmuşsa bu tesislerin konulmasının tamamlandığı; 

 3. 63'üncü maddenin 5'inci bendinde yazılı şekilde kullanış tarzı değişen binalar için 

bu değişikliğin vuku bulduğu; 

 4. Muafiyeti sukut eden bina ve arazide muafiyetin sukut ettiği; 

 5. Yanan, yıkılan ve sair sebeplerle tamamen veya kısmen harap olan binalarda ve 

ifraz ve taksim edilen veya birleştirilen bina ve arazide bu olayların vuku bulduğu; 

 6. Hal ve heyeti değişen arazide değişikliğin rastladığı; 

 7. Binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması, 

bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi hallerinde bu değişikliğin vuku 

bulduğu; 

Tarihi takip eden mali yıldan başlıyarak yürürlüğe konulur. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Takdir, Zirai Kazançlar ve Özel Komisyonları 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Takdir Komisyonu 

  

 KuruluĢ: 

 Madde 72 - (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Takdir Komisyonu; İllerde defterdarın, 

ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) 

veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki 

memuru ile seçilmiş iki üyeden kurulur. 
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 Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı 

veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile (DeğiĢik 

ibare: 5904 - 16.6.2009 / m.21 / Yürürlük / m. 40) “defterdarın, vergi dairesi başkanlığı 

bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü 

veya tevkil edeceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara 

ilişkin takdir komisyonlarına organize sanayi bölgesini temsilen bir üye)” ile ilgili mahalle ve 

köyün muhtarından kurulur. 

 Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu, valinin başkanlığı 

altında defterdar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki ticaret 

ve ziraat odalarından seçilmiş birer üyeden kurulur. 

 Takdir komisyonları daimi veya geçici olurlar. (DeğiĢik ikinci cümle: 5904 - 

16.6.2009 / m.21/ Yürürlük /m.40) “Takdir komisyonlarının kurulacağı yerler ile bu madde 

uyarınca kurulan komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir 

 Daimi komisyon bulunmayan yerlerde takdir işleri geçici komisyonlar tarafından 

görülür. 

 

 Üyelerin Seçilmesi: 

 Madde 73 - (Değişik 1. fıkra: 2365 - 30.12.1980) Üyeler, tüccarlar için ticaret 

odasınca, diğer sanat ve meslek erbabı için bunların mensup oldukları mesleki teşekküllerce 

kendi üyeleri arasından veya hariçten seçilir. Bu teşekküller, Takdir Komisyonu Başkanının 

yazılı talebi üzerine en geç bir ay içinde iki asıl ve iki yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu 

mecburiyet zamanında yerine getirilmezse üyeler mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından 

seçilir. 

 (Değişik 2. fıkra: 3210 - 30.5.1985) Komisyon toplantılarına mükellefin sanat veya 

meslek bakımından bağlı veya ilgili olduğu teşekkülden, servet takdiri işlerinde ise yalnız 

Ticaret Odasından seçilen üyeler (30.5.1985-3210 s.Yasa m.2 ile değişik) (Arsalara ait asgari 

ölçüde birim değerlerinin tespiti sırasında ticaret odasından seçilen üyelerden biri yerine ilgili 

mahalle veya köyün muhtarı) iştirak eder. Ticaret Odası ve mesleki teşekkül bulunmayan 

yerlerde bunlar tarafından seçilecek üyeler, yukarıdaki esaslara göre belediyeler tarafından 

seçilir. 

 Komisyonlar kendilerine tahsis edilen dairede, yoksa vergi dairesinde toplanırlar ve 

keyfiyet bir tutanakla tespit olunur. 

 

 Komisyonların Görevleri:  

 Madde 74 - (Değişik: 3239 - 4.11.1985) a) 72 nci maddenin birinci fıkrasına göre 

kurulan takdir komisyonunun görevleri şunlardır: 

 1. Yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak; 

 2. Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek 

(Bu gibi takdirler de takdir kararına bağlanır.) 

Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup bulunmadığını incelemez. 

Yalnız hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye mecburdur. 

 b) 72 nci maddenin ikinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu; 1319 sayılı Emlak 

Vergisi Kanunu’nun (DeğiĢik ibare: 4751 - 3.4.2002 / m.6 a) "29 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi" uyarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş 

arazide her köyün cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeleri (Turistik bölgelerde 

değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parsel) itibariyle 

asgari ölçüde birim değer tespit etmekle görevlidir. 

 c) 72 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu : 1319 sayılı 

Emlak Vergisi Kanun’nun (DeğiĢik ibare: 4751 - 3.4.2002 / m. 6 a) "29 uncu maddesinin 
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birinci fıkrasının (a) bendi" uyarınca her il veya ilçe için arazinin cinsi (Kıraç, taban ve sulak) 

itibariyle asgari ölçüde birim değer tespit etmekle görevlidir. 

(b) ve (c) fıkralarına göre yapılacak değer tespitinde, Emlak Vergisi Kanunu’nun 31 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan normlardan ve bu maddeye göre hazırlanmış bulunan 

tüzük hükümleri ile gerektiğinde bilirkişiden yararlanılır. 

 

 Komisyon Yetkileri:  

 Madde 75 - (Değişik 1. fıkra: 3239 - 4.12.1985) 72 nci maddenin birinci fıkrasına 

göre kurulan takdir komisyonu 74 üncü maddedeki görevleri dolayısıyla bu Kanunda yazılı 

inceleme yetkisine haizdir. 

(Değişik 2. fıkra: 2365 - 30.12.1980) Komisyon, servetleri, sınai hakları ve telif haklarını, 

imtiyazları, madenleri, mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilirkişiye 

müracaat edebilir. 

(Ek fıkra: 3239 - 4.12.1985) 72 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre kurulan takdir 

komisyonları 79 uncu maddede yazılı yetkileri haizdir. 

 

 Beyana Bağlılık: 

 Madde 76 - Mükellefin evvelce beyan ettiği bir matraha ait olan takdir işlerinde, 

takdir olunan matrah mükellefin beyanından düşük olamaz. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tahrir Komisyonu 

 

 Görev ve KuruluĢ:  

 Madde 77 - (...) (Madde 77, 29 Temmuz 1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 41 inci 

maddesiyle kaldırılmıştır.) 

 

 Üyelerin Seçilmesi: 

 Madde 78 - (...) (Madde 78, 29 Temmuz 1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 41 inci 

maddesiyle kaldırılmıştır.) 

 

 Yetki: 

 Madde 79 - Tahrir komisyonları : 

 1. İradı veya kıymeti tahmin edilecek binaları ve araziyi gezebilirler; 

 2. Mükelleflerden ve kiracılardan gayrimenkulün genel durumu, kullanış tarzı, kira 

veya hasılat miktarı ve tahmine yarıyacak sair lüzumlu malumatı isteyebilirler; 

 3. Lüzumlu gördükleri malumatı, muhtar ve ihtiyar meclisleri, ticaret ve tarım odaları, 

belediyeler ve noterler gibi resmi veya yarı resmi teşekküllerle özel teşekküller ve şahıslardan 

isteyebilirler; 

 4. Fabrika, değirmen ve imalathanelerin iratlarının takdirinde içlerinde bulunan sabit 

istihsal tesislerinin kıymetlerini tespit için lüzum gördükleri takdirde bilirkişiye müracaat 

edebilirler. 

 Çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde, bina ve arazi, bunları işgal edenlerin 

muvafakatı olmaksızın gezilemez. Binaların gezilmesi sırasında, komisyon başkan ve üyeleri, 

ev halkının rahatsız edilmemesine dikkat etmeye mecburdurlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tadilat Komisyonları 

 

 Görev ve KuruluĢ:  

 Madde 80 - Gerek binalarda, gerek arazide tadilat üçer kişilik "Tadilat komisyonları" 

tarafından yapılır. 

Bu komisyonlar, mahallin en büyük mülkiye memurunun vergi dairesi müdürü olmayan gelir 

memurları arasından seçeceği bir başkan ile iki üyeden kurulur. 

Lüzum görülen yerlerde birden fazla tadilat komisyonu kurulması caizdir. 

 

 Üyelerin Seçilmesi:  

 Madde 81 - Tadilat komisyonlarına girecek üyeler : 

 1. Belediye sınırı içinde bulunan yerler için, belediye meclislerince biri kendi üyeleri 

arasından veya dışardan, diğeri tadilat yapılacak bina ve arazinin bulunduğu şehir ve kasaba 

halkı arasından; 

 2. Belediye teşkilatı olmayan yerlerde köy ihtiyar meclisince biri kendi üyeleri, diğeri 

köy halkı arasından, Seçilir. 

Belediyeler ve belediye teşkilatı bulunmayan köy ihtiyar meclisleri mahallin en büyük 

mülkiye memurunun yapacağı tebliğden başlayarak en geç bir ay içinde tadilat komisyonuna 

girecek üyeleri ve onların bir misli yedek üyeleri seçmeye ve adlarını en büyük mülkiye 

memuruna bildirmeye mecburdurlar. 

 

 Yetki: 

 Madde 82 - Tahrir komisyonlarının haiz olduğu yetkileri tadilat komisyonları da 

haizdirler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Zirai Kazançlar Ġl ve Merkez Komisyonları ile Özel Komisyonlar 

 

 Zirai Kazançlar Komisyonu:  

 Madde 83 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Zirai Kazançlar İl Komisyonu valinin 

başkanlığında defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki 

ziraat bankası şube müdürü ve seçilmiş üç üyeden kurulur.ormancılığa ilişkin konuların 

görüşülmesinde komisyona veteriner müdürü yerine orman işletme müdürü veya tevkil 

edeceği bir temsilci katılır. 

 

 Üyelerin Seçilmesi: 

 Madde 84 - (Değişik:2686 - 23.6.1982) Zirai Kazançlar İl Komisyonunun seçilmiş 

üyelerinden ikisi il ziraat odasından, biri de bu ile bağlı ilçe ziraat odalarından il ziraat 

odasınca seçilir. 

 Ziraat odası, valinin yazılı tebliği üzerine en geç bir ay içinde komisyon üyelerini ve 

aynı sayıda yedek üyeyi seçerek adlarını valiye bildirir. 

 Üyeler bu süre içinde seçilip bildirilmedikleri takdirde vali tarafından seçilir. 

 Ziraat odası bulunmayan yerlerde bunların seçeceği üyeler, aynı esaslar dairesinde 

belediyelerce seçilir. 

 

 Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu:  

 Madde 85 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Zirai kazançlar Merkez Komisyonu, Maliye 

Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında; Gelirler Genel Müdürü ile Gelirler Genel 

Müdürlüğünün iki, Tarım ve Orman Bakanlığının üç, Ziraat Odaları Birliğinin üç ve Devlet 
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Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün bir temsilcisinden kurulur. Başkanın mazereti halinde 

komisyona, başkanın, üyelerden veya hariçten tevkil edeceği kimse başkanlık eder. 

 

 Komisyonların Yetkileri:  

 Madde 86 - Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları kamu idare ve müesseseleri ile 

Devlet ekonomi kurumlarından ve görevlerinin gerektirdiği sair gerçek ve tüzel kişilerden her 

türlü bilgileri isteyebilirler. Gerekli gördükleri hallerde bilirkişilere inceleme de 

yaptırabilirler. 

Bilgi istemede 148'inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. Komisyonlarca bu 

hükümlere göre istenilen bilgileri vermeyenler ve bilirkişiliği kabul ettikleri halde gerekli 

incelemeleri yapmayanlar hakkında (Değişik ibare: 4444 - 11.8.1999) “mükerrer 355 inci 

madde” hükmü uygulanır. 

 

 Özel Komisyonlar:  

 Mükerrer Madde 86 - (Ek: 2365 - 30.12.1980) (...) (Mükerrer Madde 86, 23 Haziran 

1982 tarih ve 2686 sayılı Kanunun 53 ncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

MüĢterek Hükümler 

 

 Komisyona Seçilecek Üyelerde Aranacak Vasıflar:  

 Madde 87- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.273) Takdir, tadilat ve zirai kazançlar il 

komisyonları ile özel komisyonlara, memurların dışında, seçilecek kimselerde aşağıdaki 

vasıflar aranır: 

 1. İyi ahlak sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş gördüğü muhitin emniyet ve 

itimadını kazanmış bulunmak. 

 2. Medeni haklardan ıskat edilmiş bulunmamak. 

 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin 

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)
7
 zimmet, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkum olmamak. 

 4. Takdir ve özel komisyonlara seçileceklerde, ayrıca otuz yaşını bitirmiş olmak. 

 5. Tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına seçileceklerde ayrıca mensup olduğu 

şehir veya kasabanın iktisadi şartlarına ve emlak ve ziraat işlerine vukufu olmak ve yirmibeş 

yaşını bitirmiş bulunmak.  

 

 Yemin: 

 Madde 88 - Bu kısımda yazılı komisyonlara seçilen üyeler ve tahrir komisyonu 

başkanları şehir ve kasabalarda idare heyeti, köylerde ihtiyar meclisi huzurunda aşağıda yazılı 

şekilde yemin ederler: 

 "Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam manasıyla vicdan ve kanaatim icaplarına 

tabi kalacağıma; hiçbir sebep ve tesir altında adaletten ve doğruluktan ayrılmayacağıma, 

gerek Devlet gerek mükellef haklarını bir tutacağıma, takdir ve tahminlerde herhangi bir 

                                                           
7
 Madde 87'nin (3) numaralı bendinin “… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, … ” bölümü, Anayasa Mahkemesinin 1.12.2010 tarih ve 27772 sayılı R.G.'de yayımlanan, 
25.2.2010 gün ve E: 2008/17 - K: 2010/44 sayılı kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek 
üzere iptal edilmiştir. 
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tarafa temayül suretiyle görevimi kötüye kullanmayacağıma namusum üzerine yemin 

ederim". 

 

 Nisap: 

 Madde 89 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Bu kısımda yazılı komisyonlar üye tam 

sayısının çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar verirler. Oyların eşitliği halinde başkanın 

bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

 

 Devam: 

 Madde 90 - Komisyon toplantılarında herhangi bir sebeple olursa olsun 

bulunamayacağı anlaşılan üyenin yerine yedek üye davet olunur. 

Seçilmiş üyelerden, mücbir sebebe dayanmaksızın, üç müteakip toplantıya gelmeyenler istifa 

etmiş sayılarak yerlerine yedek üye asil üye olarak getirilir. 

Mücbir sebep veya mezuniyetle devam edemeyecek olan asil üyeye yedek üye vekalet eder. 

(...) (Madde 90 un son fıkrası, 30 Aralık 1980 tarih ve 2365 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Görev Süresi:  

 Madde 91 - Tahrir komisyonları başkan ve üyelerinin görevleri genel tahrir bitinceye 

kadar devam eder. 

 Takdir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına seçilen üyelerin görev süresi üç 

yıldır. Bunları seçen daire, meclis ve mesleki teşekküllerin seçimlerinin yenilenmesi bu 

üyelerin görev sürelerini kısaltmaz. 

 Süreleri dolanların yeniden seçilmesi caizdir. 

 

 Ücretler: 

 Madde 92 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Bu kısımda yazılı komisyonlarla ortalama kâr 

hadlerini tespit eden özel komisyonlar ve uzlaşma komisyonlarının (Zirai Kazançlar Merkez 

Komisyonu, Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, Merkez Ulaşma Komisyonları ile 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31'inci maddesinde zikredilen yönetmelik hükümlerine göre 

kurulan komisyon hariç) Başkan ve üyelerine bu komisyonlardaki görevleri dolayısıyla 

mahalli defterdarlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tayin olunacak miktarda ücret 

verilir. 

 Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu, Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, 

Merkez Uzlaşma Komisyonları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 31'inci maddesinde zikredilen 

yönetmelik hükümlerine göre kurulan komisyonun Başkan ve Üyelerine bu komisyonlardaki 

çalışmaları dolayısıyla verilecek ücret Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar kurulu 

kararıyla tayin olunur. 

 

BEŞİNCİ KISIM 

Tebliğler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tebliğ esasları ve muhataplar 

 

 Tebliğ Esasları:  

 Madde 93 - Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden 

bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasıyla 

ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. 

Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir. 
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 Tebliğ Yapılacak Kimseler:  

 Madde 94 - Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine 

veya vergi cezası kesilenlere yapılır. 

Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve 

cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine 

yapılır. Tüzelkişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine 

yapılması kafidir. 

(Ek fıkra: 2365 - 30.12.1980) Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması 

halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da 

müstahdemlerinden birine yapılır. (Mutahatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak 

kimsenin görüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz 

bulunmaması gerekir.) 

 

 Veli, Vasi ve Kayyımlara Tebliğ:  

 Madde 95 - Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlusu birden 

fazla olursa, tebliğ bunlardan yalnız birine yapılabilir. 

Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir vasi veya kayyım bakmakta ise, tebliğ bunlara yapılır. 

 

 Vasıtalı Tebliğ: 

 Madde 96 - Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak tebliğler kıta komutanı 

veya müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasiyle yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak 

kimseye vermediği takdirde üst tazminle mahkum olur. Bu cihetin tebliğ evrakında yazılı 

olması şarttır. 

 

 Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ:  

 Madde 97 - Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili vasıtasiyle 

yapılır. Bunun için anlaşma varsa veya o memleketin müsait ise o yerdeki Türk siyasi 

memuru veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan ister. 

 Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru veya 

konsolusu vasitasiyle de yapılabilir. 

 Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran 

merciin bağlı bulunduğu Bakanlık vasıtasiyle Dışişleri Bakanlığına, oradan da Türkiye elçilik 

veya konsolosluğuna gönderilir. 

 Yabancı memlekette resmi görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri 

Bakanlığı vasıtasiyle yapılır. 

 Yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara yapılacak tebliğ, bağlı bulundukları 

kara,deniz,hava kuvvetleri komutanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasiyle yapılır. 

 

 Kamu Ġdare ve Müesseselerine Tebliğ:  

 Madde 98 - Kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ bu idare ve müesseselerin 

en büyük amirlerine veya bunların muavinlerine veya en büyük amirin yetkili kılacağı 

memurlara yapılır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Posta ile tebliğ usulü 

 

 Kapalı Zarf Esası:  

 Madde 99 - Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya 

verilir. Bunun için, şekilleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen özel zarflar kullanılır. 
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 Bilinen Adreslere Tebliğ:  

 Madde 100 - Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim 

edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır. 

 

 Bilinen Adresler: 

 Madde 101 - Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır : 

 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler; 

 2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler; 

 3. İşi bırakmada bildirilen adresler; 

 4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler; 

 5. Yoklama fişinde tespit edilen adresler; 

 6. (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve 

cevaplarında gösterilen adresler; 

 7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (ilgilinin tutanakta 

imzası bulunmak şartıyla); 

 8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresleri. 

Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son 

olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı nazara alınır. 

 

 Tebliğ Evrakının Teslimi:  

 Madde 102 - Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir 

ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmuhaberine tarih ve imza 

konulmak suretiyle tespit olunur. 

 Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması 

halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği 

yaptıran daireye geri gönderilir. 

 Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya 

komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ 

alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu 

ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemiyen evrak çıkaran mercie iade olunur. 

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden 

tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemiyerek iade 

olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır. 

 Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangibir sebeple imza edemiyecek 

durumda bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyletebliğ olunur. 

 Muhatap tebellüğden imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle 

tebliğ edilir. 

 Yukarıki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar 

heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt 

ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz'edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak 

suretiyle tespit olunur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ġlan Yoluyla Tebliğ Usulü 

 

 Tebliğin Ġlanla Yapılacağı Haller:  

 Madde 103 - Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yolu ile yapılır : 

 1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 
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 2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan 

mektup geri gelirse; 

 3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa; 

 4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa. 

 

 Ġlanın ġekli 

 Madde 104.- (Değişik: 5035 - 25.12.2003 / m.1- Yürürlük m.50 a) İlan aşağıdaki 

şekilde yapılır:  

 1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) 

numaralı bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, 1.700 

TL'den
8
  az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre 

ilan yapılmaz ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak 

kabul edilir. 

 2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa 

gönderilir. 

 3. İlan ile yapılan tebliğin konusu 1.700 ila 170.000 TL arasındaki vergi veya vergi 

cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları 

içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. Tutarın 170.000 TL'yi  aşması halinde 

ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca yapılır. 

 Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen 

adresine ayrıca posta ile gönderilir.  

 

 Ġlanın Muhteviyatı:  

 Madde 105 - İlânlarda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilmek suretiyle adları 

(Tüzelkişilerde unvanları) yazılı muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur: 

 1. İlân tarihinden başlıyarak bir ay içinde ilânı yapan makama bizzat veya bilvekale 

müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; 

 2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı. 

  

 Ġlanın Neticeleri: 

 Madde 106 - İlân üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres 

bildirinlere ise posta ile tebliğ yapılır. 

 Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 100'üncü madde hükmü cari olur. 

 İlân tarihinden başlıyarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de 

adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tebliğlere ait türlü hükümler 

 

 Memur Vasıtasiyle Tebliğ: 

 Madde 107 - (Değişik 1 fıkra: 2365 - 30.12.1980) Maliye Bakanlığı tebliğleri posta 

yerine memur vasıtasiyla da yaptırtmaya yetkilidir. 

 Bu madde hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulur. 

 

  

                                                           
8
 Madde 104 ün 1. fıkrasının 1 ve 3 numaralı bentlerinde yeralan "1.600", "1.600 ila 160.000 TL" ve 

"160.000 TL'yi aşması halinde" şeklindeki tutarlar, 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı R.G.'de 
yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 1.1.2012 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
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 Elektronik Ortamda Tebliğ: 

 Madde 107/A - (Ek madde ve başlığı: 6009 - 23.7.2010 / m.7) Bu Kanun hükümlerine 

göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, 

tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.  

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı 

kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma 

zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik 

tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

 Hatalı Tebliğler:  

 Madde 108 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir 

olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile 

ilgili vesikalarda mükellefin adının verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava 

açma süresinin hiç yazılmamış olması veyahut bu vesikaların görevli bir makam tarafından 

tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar. 

 

 Tebliğ Yerine Geçen Muameleler:  

 Madde 109 - Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen muameleler 

hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

 (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “Diğer ücret elde eden hizmet erbabının” vergileri, 

tarh zamanında bu mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaatla ibraz edecekleri 

vergi karnelerine yazılmak suretiyle tarh ve tebliğ olunur.
9
 

 Vergi karneye yazıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır. 

 Yukarıdaki hükmü riayet etmiyenlerin vergileri (251'inci madde hükmüne giren 

mükellefler hariç) bu kanunun umumi hükümleri dairesinde yoklama fişine dayanılarak tarh 

ve tebliğ olunur. 

 

ALTINCI KISIM 

Vergi Alacağının Kalkması 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ödeme 

 Verginin Ödeneceği Ġdare:  

 Madde 110 - Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine 

ödenir. 

 Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin bulunduğu belediye sınırlarının dışındaki 

vergi dairelerine de yatırabilir. Bu takdirde ödemenin hangi vergi dairesi hesabına 

yapıldığının bildirilmesi şarttır. 

 

 Ödeme Zamanı:  

 Madde 111 - Vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir. 

 Ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihidir. 

 Bu Kanunun 15, 17 ve 342'nci maddelerinin uygulanması dolayısiyle sürenin uzaması 

halinde vade uzayan sürenin bittiği gündür. 

 Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde, beyan edilen vergi tahakkuk işleminin 

bitmesi beklenmeksizin vadesinde ödenir. 

                                                           
9
 Değişik ibare 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86/c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 

tarihinde yürürlüğe girer. 
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500'den fazla mükellefi olan vergi dairelerine para yatırmak bakımından mükelleflere, 

vadenin bitmesini takip eden tarihten başlıyarak 15 gün içinde gün belli etmeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

 (DeğiĢik 6. fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.4) Maliye Bakanlığı; mücbir sebep hali ilan 

edilen yerlerdeki mükelleflerin, bu Kanun kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden 

sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile bu Kanunun 15 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin 

ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle uzatmaya 

yetkilidir. Bu yetki; bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme 

derecesi veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanılabilir.  

 Bu suretle belli edilen günler verginin vadesi yerine geçer. 

 

 Özel Ödeme Zamanları: 

 Madde 112 - (Değişik: 3239 - 4.12.1985) 1. İkmalen, re'sen veya idarece tarh olunan 

vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri 

kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden 

başlayarak bir ay içinde ödenir. 

 2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla 

beyan üzerine tarh olunan vergiler, beyanname verme süreleri içinde ödenir. 

Mükellefin, vadeleri mezkûr süreden sonra gelen vergileri de aynı süre içinde alınır. 

Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla mükellefiyetleri 

kalkanların ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergileri tahakkuk tarihinden başlayarak 

bir ay içinde ödenir. 

Bu fıkrada yazılı tahsil süreleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

mucibince teminat gösterildiği takdirde, Vergi Kanunu ile belli taksit zamanına kadar ve taksit 

zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır. 

 3. Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla (Değişik ibare: 4444 - 11.8.1999) 

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası” 

gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, vergi mahkemesi 

kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 

ödenir. Ayrıca ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda: 

 a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen 

ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan 

tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar; 

 b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına kendi vergi 

kanunlarında belirtilen ve tarhiyatınü ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden 

itibaren yargı organı kararını tebliğ tarihine kadar; 

 Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında 

gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin 

hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz. 

 Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına, (a) fıkrasında belirtilen 

tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır. 

Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından istenildiği 

takdirde davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen ödenebilir. 

 4. (...)Madde 112'ye 4369 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen (4) numaralı 

fıkra, 14.5.2011 tarih ve 27934 sayılı R.G.'de yayımlanan, Anayasa Mahkemesi'nin 

10.2.2011 T., 2008/58 E. ve 2011/37 K. Sayılı Kararı ile iptal ĠPTAL HÜKMÜNÜN, 

KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAġLAYARAK BĠR YIL 

SONRA YÜRÜRLÜĞE girmek üzere iptal edilmiĢtir.  
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 5. (Ek: 4731 - 28.12.2001 – m.4 İhtirazi kayıtla beyan edilip ödendikten sonra yargı 

kararına göre iade edilip yine yargı kararı uyarınca tahsili gereken vergilere, iade tarihinden 

yargı kararının vergi dairesine tebliği tarihine kadar geçen süre için bu maddede yer alan 

esaslar dahilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre 

belirlenen tecil faizi oranında gecikme faizi hesaplanır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ZamanaĢımı ve Terkin 

 

 ZamanaĢımının Mahiyeti:  

 Madde 113 - Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. 

 Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın 

hüküm ifade eder. 

 

 ZamanaĢımı Süreleri:  

 Madde 114 - Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından 

başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. 

  (DeğiĢik 2. fıkra: 6009 - 23.7.2010 / m.8 / Yürürlük / m.62/d) Şu kadar ki, vergi 

dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurur. 

Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden 

itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir 

yıldan fazla olamaz.  

 (DeğiĢik 3. fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.5) Şarta bağlı istisna veya muafiyet 

uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, 

istisna veya muafiyet şartlarının ihlal edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 

başlar.  

 (Değişik fıkra: 3239 - 4.12.1985) Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası 

zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra 

faydalanıldığı takdirde mezkûr evraka ait vergi alacağı yeniden doğar. 

 

 Verginin Terkini:  

 Madde 115 - Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir 

hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden: 

 1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir 

kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları; 

 2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için 

zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk 

ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları; 

 Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin 

olunur. (Ek cümle: 4731 - 28.12.2001 – m.4) Maliye Bakanlığı terkin yetkisini mahalline 

devredebilir. 

 Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare heyetleri yaptıracağı 

tahkikat üzerine tespit eder. 

 

 Tahakkuktan Vazgeçme: 

 Mükerrer Madde 115 - (Ek: 3239 - 4.12.1985) İkmalen, re'sen veya idarece tarh 

edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 20 TL yi
10

 aşmaması ve tahakkukları 

                                                           
10

 Mükerrer Madde 115 de yeralan "19.00- TL." değerindeki tutar, 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı 
R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 1.1.2012 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat 
11

 

 

 Vergi Hatası:  

 Madde 116 - Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan 

hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

 

 Hesap Hataları:  

 Madde 117 - Hesap hataları şunlardır: 

 1. Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, 

tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla 

gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır. 

 2. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, 

mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda 

verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır. 

 3. Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir 

vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya 

alınmasıdır. 

 

 Vergilendirme Hataları:  

 Madde 118 - Vergilendirme hataları şunlardır: 

 1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden 

istenmesi veya alınmasıdır; 

 2. Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmıyan veya vergiden muaf bulunan 

kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

 3. Mevzuda hata: Açık olarak vergi mevzuuna girmiyen veya vergiden müstesna 

bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya 

alınmasıdır. 

 4. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata : Aranan verginin ilgili bulunduğu 

vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış 

olmasıdır. 

 

 Hataların Meydana Çıkarılması:  

 Madde 119 - Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir: 

 1. İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile; 

 2. Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile; 

 3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile; 

 4. Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile; 

 5. Mükellefin müracaatı ile. 

 

 Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat:  

 MADDE 120 - Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar 

verir. 

                                                           
11

 Birinci Kitabının Altıncı Kısmının "Vergi Hatalarını Düzeltme" başlıklı üçüncü bölümünün başlığı, 
2.1.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı Kanunun 
48. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak 
üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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 Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış 

olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe 

reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat edeceği muhasebe 

ve müracaat süresi zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden 

başlıyarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt olur. 

 (Ek fıkra: 5035 - 25.12.2003 / m.2 – Yürürlük m.50 d) Nakden veya mahsuben 

tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan vergilerde ve kanunları 

gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye dayanak teşkil 

edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

 (Ek fıkra: 5615 - 28.3.2007 / m.20) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi 

dairesinin görev ve yetkilerini haiz olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında 

düzeltme yetkisi vergi dairesi başkanına ait olup, başkan bu yetkisini ilgili grup müdürlerine 

ve/veya müdürlere devredebilir. 

 

 Re’sen Düzeltme:  

 Madde 121 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak 

vergi hataları re'sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye 

karşı vergi mahkemesinde dava açma hakları mahfuzdur. 

 

 Düzeltme Talebi:  

 Madde 122 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Mükellefler, vergi muamelelerindeki 

hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. 

Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir. 

 

 Düzeltme Talebinin Ġncelenmesi:  

 Madde 123 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme 

talebini kendi mütalaasını da ilave ederek düzeltme merciine gönderir. 

 Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü takdirde, düzeltmenin yapılmasını emreder; 

yerinde görmediği takdirde, keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı ile tebliğ olunur. 

 

 ġikayet Yolu ile Müracaat:  

 Madde 124 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesinde dava açma süresi 

geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye 

Bakanlığına müracaat edebilirler. 

 Bu madde gereğince il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri 

hakkında belediye başkanlığına müracaat edilir. 

 

 Düzeltme ġumulü:  

 Madde 125 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi 

ve Danıştaydan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı 

kararları kesinleşmiş olsa bile,evvelki maddelerde yazılı usul dairesinde düzeltilebilir. Şu 

kadar ki; düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında alınan yargı mercileri tarafından bir 

karar verilmemiş olması şarttır. 

 

 Düzeltmede ZamanaĢımı:  

 Madde 126 - 114'üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana 

çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi : 

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

yapıldığı; 
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 b) (Değişik: 2686 - 23.6.1982) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava 

konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği; 

 c) (Ek: 3239 - 4.12.1985) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen 

vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre hacizin yapıldığı; 

Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz. 

 

YEDİNCİ KISIM 

Yoklama ve Ġnceleme 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yoklama 

 

 Maksat ve Yetki 

 Madde 127 - (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Yoklamadan maksat, mükellefleri ve 

mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. 

Yoklamaya yetkili memurlar, ayrıca vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak; 

 a) Maliye Bakanlığınca belirlenmiş usuller dahilinde özel yetki verilmiş olmak 

kaydıyla günlük hasılatı tespit etmek, 

 b) 3100 sayılı Kanun kapsamına girip ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş 

esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını ve günlük hasılatı tespit etmek, 

 c) Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde bulundurulup 

bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını, vergi 

kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip 

düzenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha 

asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etmek, kanuni defter ve 

belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve 

delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak, 

 d) Nakil vasıtalarını, Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve 

taşıtta bulundurulması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu 

bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini 

ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek, 

 e) Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu 

belgelerin ibrazına kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli 

değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına almak, (Beklemeye ve muhafazaya 

alınan malların bozulmaya ve çürümeye maruz mallar olması halinde derhal, diğer mallar ise 

üç ay sonra Maliye Bakanlığının belli edeceği esaslar dahilinde tasfiye olunur.) 

Yetkisini haizdirler. 

 Yukarıda sayılan yetkilerin hangilerinin ne şekilde ve hangi hallerde kullanılacağını 

belirlemeye, yoklamaya yetkili olanların bu husustaki görev ve yetkilerini sınırlamaya Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

 Yoklama ve denetimde görevli memurların görevlerini ifa sırasında, güvenliklerinin 

sağlanmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

 

 Yoklamaya Yetkililer:  

 Madde 128 - Yoklama : 

 1. Vergi dairesi müdürleri; 

 2. Yoklama memurları; 

 3. Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler; 

 4. Vergi incelemesine yetkili olanlar; 
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 5. (Ek ibare: 5345 - 5.5.2005 / m.34/4) Gelir uzmanları; 

 Tarafından yapılır. 

 

 Hüviyet Ġbrazı Mecburiyeti:  

 Madde 129 - Yoklama yapanların elinde yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi 

bir vesika bulunur. 

 Yoklama yapanlar bu vesikayı, kendilerinden sorulmasa bile, nezdinde yoklama 

yapılan kimseye gösterirler. 

 Toplu yoklamalarda kolbaşının vesikayı ibraz etmesi kafidir. 

 

 Yoklama Zamanı:  

 Madde 130 - Yoklama her zaman yapılabilir. 

 Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez. 

 

 Yoklama FiĢi: 

 Madde 131 - Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan "yoklama fişine" geçirilir. 

 Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarihlenir, bulunursa nezdinde 

yoklama yapılana veya yetkili adamına imza ettirilir; bunlar bulunmaz veya imzadan 

çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi 

üyelerinden birine imzalatılır. 

 

 Yoklama Neticelerinin Bildirilmesi:  

 Madde 132 - Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili 

adamına bırakılır. Bunlar bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile gönderilir. 

 Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan yoklamalar ayrıca bu karneye işaret olunur. 

 Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine tevdi olunur. 

 

 Toplu Yoklama 

 Madde 133 - Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde münferit fiş yerine yoklama 

cetvellerinin kullanılması ve neticelerin toplu olarak bu cetvellerde gösterilmesi caizdir. 

 Yoklama cetvellerinin kullanılacağı halleri Maliye Bakanlığı belli eder. 

 Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı olaylar yoklama fişi mahiyetinde ayrı bir 

tutanakla tespit olunur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Vergi incelemeleri 

 

 Maksat: 

 Madde 134 - (Değişik 1. fıkra: 2365 - 30.12.1980) Vergi incelemesinden maksat, 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. 

İncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil 

iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken 

unsurların tetkikine de teşmil edilebilir. 

 Fiili envanterin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik edilen 

giderler Hazinece mükellefe ödenir. 

 

 Ġncelemeye Yetkililer: 

 Madde 135 – (DeğiĢik: KHK/646 - 7.7.2011 / m.4/a) Vergi incelemesi; Vergi 

Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi 

müdürleri tarafından yapılır. 
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 Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev 

yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.  

 

 Hüviyet Ġbrazı:  

 Madde 136 - Vergi incelemesi yapanlar, yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme 

yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulundururlar ve gittikleri yerde işe başlamadan 

evvel bu vesikayı ilgililere gösterirler. 

 

 Ġncelemeye Tabi Olanlar:  

 Madde137 - Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve 

vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzelkişiler vergi 

incelemelerine tabidirler. 

 

 Ġnceleme Zamanı:  

 Madde 138 - Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi 

mecburi değildir. 

 İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı 

süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. 

 Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re'sen takdir edilmiş olması yeniden 

inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir. 

 

 Ġncelemenin Yapılacağı Yer:  

 Madde 139 - Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde 

yapılır. 

İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin 

yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluluları isterlerse inceleme 

dairede yapılabilir. 

 Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi 

kendisinden yazılı olarak istenilir. 

 İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları belli edilen 

zamanda mazeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret 

gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir. 

 

 Ġncelemede Uyulacak Esaslar:  

 Madde 140 - Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki 

esaslara uymaya mecburdurlar; 

 1. İncelemeye tabi olana, bunun mevzuunu işe başlamadan evvel açık olarak izah 

ederler; 

 2. (Ek: 6009 - 23.7.2010 / m.9 / Yürürlük / m.62/e) Vergi incelemesine başlanıldığı 

hususunu bir tutanağa bağlayarak bir örneğini nezdinde vergi incelemesi yapılana verirler. 

Ayrıca, tutanağın bir örneğini bağlı olduğu birime, diğer örneğini de ilgili vergi dairesine 

gönderirler. 

 3. Nezdinde inceleme yapılanın muvafakati olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında 

inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler. (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile 

ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, 

incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmıyacak şekilde yapılır); 

 4. İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme yapılana 

verilir. 

 5. (Ek: 6009 - 23.7.2010 / m.9 / Yürürlük / m.62/e) Vergi kanunlarıyla ilgili 

kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu 
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düzenleyemezler. Ancak, bu düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine 

varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına 

düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler. 

 6. (Ek: 6009 - 23.7.2010 / m.9 / Yürürlük / m.62/e) İncelemeye başlanıldığı tarihten 

itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise 

en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin 

bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların 

bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir ve altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. 

Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından 

incelemenin bitirilememe nedenleri yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirilir. Vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler vergi incelemesinin öngörülen 

süreler içinde bitirilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. 

 (DeğiĢik 2.fıkra: KHK/646 - 7.7.2011 / m.4/b) Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş 

Yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili 

vergi dairesine tevdi edilmeden önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi 

Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile 

bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu 

yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında uyuşmazlık oluşması 

halinde uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporları üst değerlendirme mercii olarak, Maliye 

Bakanlığınca belirlenen tutarları aşan tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporları ise 

doğrudan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bir Başkan Yardımcısının 

başkanlığında dört grup başkanından oluşan beş kişilik merkezi rapor değerlendirme 

komisyonu tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel 

tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanlar, bu 

komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun olarak düzenleyecekleri vergi 

inceleme raporlarını işleme konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi ederler.  

 (Ek fıkra: 6009 - 23.7.2010 / m.9 / Yürürlük / m.62/e) 135 inci madde ile vergi 

incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar tarafından düzenlenen vergi inceleme 

raporları, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinde oluşturulacak rapor 

değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilir. 

 (Ek fıkra: 6009 - 23.7.2010 / m.9 / Yürürlük / m.62/e) Merkezi Rapor 

Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları 

değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin 369 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında 

olduğu kanaatine varmaları halinde, söz konusu özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme 

Komisyonundan üç üye ile 413 üncü maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin 

katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyonca 

verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlar. 

 (Ek fıkra: 6009 - 23.7.2010 / m.9  / Yürürlük / m.62/e)Bu maddede yazılı 

komisyonların başkan ve üyelerine her toplantı günü için (1000) gösterge rakamının memur 

aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu şekilde 

ödenecek toplantı ücretinin bir aylık tutarı (5000) gösterge rakamının memur aylık 

katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşamaz. 

 (Ek fıkra: 6009 - 23.7.2010 / m.9 / Yürürlük / m.62/e) Bu maddede belirlenen 

esaslar çerçevesinde, vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar, komisyonların 

teşekkülü ile çalışma usul ve esasları ve Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından 

doğrudan değerlendirmeye tabi tutulacak vergi inceleme raporlarının tutarları, (...) 
12

 
13

 Maliye 

Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

                                                           
12

 Madde 140'ın 1.fıkrasına, 1.8.2010 tarih ve 27659 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.7.2010 tarih ve 
6009 sayılı Kanun’un 9. maddesi hükmü gereğice 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (2) 
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 Ġnceleme Tutanakları:  

 Madde 141 - İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili 

olaylar ve hesap durumları ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsikolunabilir. İlgililerin itiraz ve 

mülahazaları varsa bunlar da tutanağa geçirilir. Bu suretle düzenlenen tutanakların bir 

nüshasının mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılması mecburidir. 

İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar 

ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya vesikalar nezdinde inceleme yapılandan rızasına 

bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar 

kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları imzalıyarak defter ve 

vesikaları geri alabilirler. Ancak bu defterlerin suç delili olmaması şarttır. 

143'üncü madde hükmü, yukarıki şekilde alınan defter vesikalar hakkında da uygulanır. 

144'üncü maddenin dördüncü ve son fıkraları hükümleri yukarıki şekilde defter ve vesikaları 

alınan mükellefler hakkında da caridir. 

 

 Yeminli Mali MüĢavirlik:  

 Ek Madde - (3239 - 4.12.1985) (...) (Ek Madde, Anayasa Mahkemesinin 29.9.1988 de 

giren 19.3.1987 tarih ve E.1986-5, K.1987-7 sayılı Kararı ile iptal edilmekle hükmü 

kalmamıştır.) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Arama 

 

 Arama Yapılabilecek Haller:  

 Madde 142 - İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyle, bir mükellefin vergi 

kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen 

diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir. Aramanın yapılabilmesi için : 

 1. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir 

yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından bunu istemesi; 

 2. Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi; şarttır. 

İrtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde ve mahallerde yapılmasına lüzum gösterilen 

aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı bunlardan diğer sulh yargıçlarının 

selahiyetine dahil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir. 

 İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılan kimse 

muhbirin adının bildirilmesini istiyebilir, bu takdirde, vergi dairesi muhbirin ismini 

bildirmeye mecburdur. 

 

 Aramada Bulunan Defter ve Vesikalar:  

Madde 143 - Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar 

 müfredatlı olarak bir tutunakla tespit olunur. Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı 

itibariyle tespit olunması müfredatlı tespit demektir. 

 Arama yapıldığı sırada zaman müsaadesizliği ve sair sebeplerle bu tutanağın tanzimi 

mümkün olmazsa, bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar, mükellef 

nezdinde emin bir yere konur veya kablar içinde daireye nakledilir. Bu defter ve vesikaların 

konulduğu yerlerin ve kabların aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve mümkün olan 

                                                                                                                                                                                     
numaralı bent eklenmiş, mevcut (2) ve (3) numaralı bentler (3) ve (4) numaralı bentler olarak teselsül 
ettirilmiştir. 
13

 Madde 140'ın son fıkrasında yer alan “Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi 
üzerine” ibaresi, 10.7.2011 tarih ve 27990 sayılı R.G.'de yayımlanan 646 sayılı KHK’nin 4/b. maddesi 
hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır 
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ahvalde mükellefin mühürünün de vaz'ı şarttır. Bilahare, mükellefin huzuriyle kablar ve yerler 

açılarak müfredatlı tutanaklar tanzim olunur. Mühürleme ve mühürün fekki halleri de birer 

tutanakla tespit edilir ve müfredatlı tutanağın bir nüshası da defter ve vesikaların sahibine 

veya adamına verilir. 

 Bu işler : 

 a) Mükellefin, aramada hazır bulunmakta veya mühür vaz'ından imtinaı hallerinde 

aramada hazır bulunanlar marifetiyle; 

 b) Mükellefin, mühürün fekki veya tutanağın tanzimi sırasında hazır bulunmaktan 

imtinaı hallerinde de aramayı yapan tarafından iki memurla 

birlikte; tamamlanır. 

 Aramada bulunup mükellef nezdinde emin bir yere konulmuş veya kablar içinde 

daireye nakledilmiş olan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar, arama kararında 

açıkça yazılmamış olsa bile, inceleme yapanın çalıştığı yere sevk veya celp edilebilir. 

Yukarıdaki hükümlere göre alınan defter ve vesikaların iyi saklanması şarttır. 

Bunların iyi saklanmamasından doğacak zararı idare tazmine mecburdur. 

 

 Ġncelemede Usul:  

 Madde 144 - Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve her işten önce yapılır. 

İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmıyan şahsi ve özel mektup ve diğer evrak makbuz 

karşılığında sahiplerine geri verilir. 

 Mükellef, ilgili memurun huzuriyle, bu defterler ve vesikalar üzerinde incelemeler 

yapmaya ve bunlardan suret ve kayıtlar çıkarmaya yetkilidir. 

 Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi 

beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz. Mükellef beyannamesini tanzim için gerekli 

bilgileri defter ve vesikalardan yukarıdaki fıkra hükmü dairesinde çıkarabilir. Mükellefin bu 

husustaki yazılı isteği yetkililerce derhal yerine getirilir. 

Şu kadar ki, defter ve vesikaların muhafaza altına alındığı tarihten vergi beyannamesinin 

 verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise beyanname verme süresi 

kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu müddetin sonundan başlar. (13'üncü maddenin 1-

3'üncü fıkralariyle 17'nci madde hükümleri saklıdır). 

 

 Ġncelemenin Bitmesi:  

 Madde 145 - Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en 

geç üç ay içinde bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilir. 

İncelemelerin haklı sebeplere binaen üç ay içinde bitirilmesine imkan olmayan hallerde sulh 

yargıcının vereceği karar üzerine bu süre uzatılabilir. 

 Defter ve vesikaların incelenmesi sırasında kanuna aykırı görülen olaylar ve hesap 

durumları tutanakla tespit olunur. Mükellef bu tatanakları imzadan çekindiği takdirde, bahis 

mevzu olayları ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya vesikalar aramanın mevzuu ile 

ilgili vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar kendisine geri verilmez. 

 İlgililer tutanaklara diledikleri itiraz ve mülahazaları kaydedebilirler. 

 İlgililer bu tutanakları her zaman imzalıyarak defter ve vesikalarını geri alabilirler. 

Ancak, bu defter ve vesikaların suç delili teşkil etmemesi şarttır. 

 

 Kayıtların Yeniden ĠĢlenmesi:  

 Madde 146 - Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların muhafaza altına 

alınması sebebiyle 219'uncu madde gereğince yapılamıyan kayıtlar defterlerin geri 

verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında kararlaştırılan münasip bir süre içinde ikmal 

edilir. Bu süre bir aydan az olamaz. 
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 Mükellef dilerse defterlerinin muhafaza altına alındığında işlemlerini yeniden tasdik 

ettireceği defterlere kayıt ve iadesi halinde iade edilen defterlere intikal ettirebilir. 

 

 Genel Hükümlerin Uygulanması:  

 Medde 147 - Bu bölümde açıkça yazılı olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunun arama ile ilgili bulunan hükümleri uygulanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bilgi Toplama 

 

 Bilgi Verme:  

 Madde 148 - Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede 

bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanların istiyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar. 

Bilgiler yazı veya sözlü istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve 

cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istenmek üzere 

ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. 

Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi verme 

mecburiyetine tabi olamazlar. 

 

 Devamlı Bilgi Verme:  

 Madde 149- (Değişik:3239 - 4.12.1985) Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti 

ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla 

ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek 

bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar. 

 

 Ölüm Vakalarını ve Ġntikalleri Bildirme:  

 Madde 150 - Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzelkişiler, her ay muttali 

oldukları ölüm vak'aları ile intikalleri ertesi ayın 15'inci günü akşamına kadar vergi dairesine 

yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

 1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları; 

 2. Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk görevini yapanlar 

(Memur oldukları yerde ölen Türk tebaasının soyadı, adı ve sıfatları ile Türkiye'deki 

ikametgahlarını Maliye Bakanlığına bildirirler); 

 3. Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle veya köylerinde ölenleri bildirirler); 

 4. Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzelkişiler (Mevduat, 

şirket hissesi, emanet para ve eşya veya sair suretle alacak sahiplerinden birinin ölümü 

halinde, ölenin soyadını, adını, alacağının nev'ini ve miktarını bildirirler). 

 

 Bilgi Vermekten Ġmtina Edememek:  

 Madde 151 - Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzelkişiler, özel kanunlarda 

yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak: 

 1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya mecbur olduğu 

mahremiyet saklıdır; 

 2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık memurlarından 

hastaların hastalıklarının nev'ine müteallik bilgiler istenemez. 

 3. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri 

dolayısıyle muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak 

müvekkil adlariyle vekalet ücretlerine ve giderlerine şamil değildir. 
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 4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 88'inci maddesi gereğince gösterilmesi veya 

teslimi caiz olmıyan evrakın muhteviyatı hakkında bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan 

doğruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan borçların miktarlarına 

ve alacakların adlarına ait bilgiler istenebilir. 

 

 Ġstihbarat ArĢivi:  

 Madde 152 - 150'nci maddedekiler hariç olmak üzere bu bölümde yazılı kaynaklardan 

toplanacak bilgiler istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklanır. 

Bu arşivlerden kimlerin ve ne suretle faydalanabileceği Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

 

İKİNCİ KİTAP 

Mükellefin ödevleri 

 

BİRİNCİ KISIM 

Bildirmeler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ĠĢe baĢlama 

 

 ĠĢe BaĢlamayı Bildirme:  

 Madde 153 - Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine 

bildirmeye mecburdurlar : 

 1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 

 2. Serbest meslek erbabı; 

 3. Kurumlar Vergisi mükellefleri; 

 4. Kollektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları. 

(2. fıkra, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan geçerli 

olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 (Ek fıkra: 4884 - 11.6.2003 / m.12) Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi 

mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tescil için başvuran 

mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu 

mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim 

yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe 

başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır. 

 

 Tüccarlarda ĠĢe BaĢlamanın Belirtilmeleri: 

 Madde 154 - Tüccarlar için aşağıdaki hallerden herhangi biri "İşe başlama"yı gösterir: 

 1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai 

faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya 

içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez); 

 2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak; 

 3. Kazançları (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “basit usulde” tespit edilen tüccarlar 

için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.
14

 

 

 Serbest Meslek Erbabında ĠĢe BaĢlamanın Belirtileri:  

 Madde 155 - Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden herhangi biri "İşe 

başlama"yı gösterir: 

 1. Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak; 

                                                           
14

 Değişik ibare 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86/c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 
tarihinde yürürlüğe girer. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4884.htm#12
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 2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden 

alametleri asmak; 

 3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren 

ilanlar yapmak; 

 4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere 

kaydolunmak. 

Mesleki teşekkülere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil mesleki faaliyette 

bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu ciheti de açıklarlar. 

 

 ĠĢ Yeri: 

 Madde 156 - Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, 

idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, 

tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri; dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, 

inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına 

tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

DeğiĢiklikler 

 

 Adres DeğiĢikliklerinin Bildirilmesi:  

 Madde 157 - 101'inci maddede yazılı bilinen iş veya ikamet yeri adreslerini değiştiren 

mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

(2. fıkra, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-c maddesi ile 1.1.1999’dan geçerli 

olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 ĠĢ DeğiĢikliğinin Bildirilmesi:  

 Madde 158 - İşe başladıklarını bildiren mükelleflerden: 

 a) Yeni bir vergiye tabi olmayı; 

 b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği; 

 c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi; 

 Gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine 

bildirmeye mecburdurlar. 

 

 ĠĢletmede DeğiĢikliğin Bildirilmesi:  

 Madde 159 - Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan işyerlerinin sayısında vukua 

gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ĠĢi Bırakma 

 

 ĠĢi Bırakmanın Bildirilmesi:  

 Madde 160 - 153'üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi 

dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

 (...) (Madde 160 ın 2. fıkrası, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesi 

ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 (DeğiĢik 3. fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.6) İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir 

mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda 

bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi 

edinilememesi veya başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran 

sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4369.htm#82
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72 
 

 

olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek 

görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname 

verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Bu 

durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna 

da bildirilir.  

 (Ek fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.6) Mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin 

işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi bu 

tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye 

ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza 

uygulanmasına da engel teşkil etmez. 

 (Ek fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.6) Bu madde kapsamında mükellefiyet kayıtları 

terkin edilenlerin kimlik bilgileri ile bunların bastırmış veya tasdik ettirmiş oldukları belgeler 

ve kullanmış oldukları ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bilgiler Maliye Bakanlığınca 

belirlenecek araçlarla duyurulur. 

 (Ek fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

 ĠĢi Bırakmanın Tarifesi:  

 Madde 161 - Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve 

sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. 

İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz. 

 

 Tasfiye ve Ġflas:  

 Madde 162 - Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin 

tamamen sona ermesine kadar devam eder. 

 Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi : 

 1. Tasfiye veya iflas kararlarını; 

 2. Tasfiyenin veya iflasın kapandığını; 

 Vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar. 

 

 Nakil  

 Madde 163 - (Değişik: 4108 - 25.5.1995) İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere 

nakledilmesi adres değişikliği sayılır. 

 

 Ölüm:  

 Madde 164 - Ölüm işi bırakma hükmündedir. Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş 

mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir. 

Mirasçılardan herhangi birinin ölümü bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bina ve Arazi DeğiĢiklikleri 

 

 Tarihinde Unutulan Bina ve Arazi: 

 Madde 165 - Mükellefler, genel tahrirde unutularak yazılmamış olan bina ve araziyi 

tahrir neticelerine göre verginin alınmaya başlandığı mali yılı sonuna kadar vergi dairesine 

bildirmeye mecburdurlar. 

 

 Yeni ĠnĢaat:  

 Madde 166 - Mükellefler, şehir ve kasabalarda yeni inşa ettirdikleri binaları ve inşaat 

bitmeden kullanılmaya başlanan kısımlarını vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Mevcut 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#6
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#6
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binalara yapılan ilaveler ve konulan sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesisleri yeni inşaat 

hükmündedir. 

 

 Bina ve Arazideki DeğiĢikliklerin Bildirilmesi:  

 Madde 167 - Mükellefler, bina ve arazide vukubulan 63'üncü maddenin 4- 10'uncu 

bentlerinde yazılı değişiklikleri ve iratsız arsanın iratlı arsa veya iratlı arsanın iratsız arsa 

haline geldiğini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bildirmelerde Süre ve ġekil 

 

 Süre: 

 Madde 168 - Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır : 

 1. (DeğiĢik: 4884 - 11.6.2003 / m.6) Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe 

başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa 

göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, 

şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on 

gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama 

bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek 

olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.  

 2. Bina ve arazi değişikliklerinde bildirme ; 

Yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya 

başlandığı ve diğer değişikliklerde (Müstesnalığın sukutu dahil) tadili gerektiren halin vukuu 

tarihinden başlıyarak iki ay. 

 

 Yazılı Bildirme Esası:  

 Madde 169 - Bildirmeler yazılı olur; yalnız defter tutmaya mecbur olmayan 

mükelleflerden okuma ve yazması olmayanlar bildirmeleri sözle yapabilirler. Sözlü 

bildirmeler tutanakla tespit olunur. 

 

 Posta ile Gönderme:  

 Madde 170 - Yazılı bildirmelerin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir. Bu 

takdirde bildirmenin postaya verildiği tarih vergi dairesine verilme tarihi yerine geçer. 

Bu maddenin hükümleri vergi beyannameleri hakkında da cari olur. 

 

İKİNCİ KISIM 

Defter tutma 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel esaslar 

 

 Maksat:  

 Madde 171 - Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygulaması 

bakımından aşağıdaki maksatları sağlayacak şekilde tutarlar : 

 1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; 

 2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek; 

 3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; 

 4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve 

incelemek; 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4884.htm#6
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 5. (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü 

şahısların vergi karşısındaki durumlarını (Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek 

ve incelemek. 

 

 Defter Tutacaklar:  

 Madde 172 - Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun esaslarına göre defter 

tutmaya mecburdurlar: 

 1. Ticaret ve sanat erbabı; 

 2. Ticaret şirketleri; 

 3. İktisadi kamu müesseseleri; 

 4. (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, 

 5. Serbest meslek erbabı; 

 6. Çiftçiler, 

 (Değişik: 2365 - 30.12.1980) İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait 

iktisadi işletmeler defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler. 

 

 Ġstisnalar:  

 Madde 173 - Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında 

uygulanmaz: 

 1. Gelir vergisinden (Değişik: 4369 - 22.7.1998) “muaf olan esnaf ve gerçek usulde 

vergiye tabi olmayan çitfçiler”; 

 2. (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde 

tesbit edilenler.
15

 

 3. Kurumlar vergisinden muaf olan : 

 a) İktisadi kamu müesseseleri; 

 b) (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler. 

 Yukarıdaki istisna hükümlerinin gelir veya kurumlar vergilerinden muaf olmakla 

beraber diğer vergilerden birine tabi olan ve bu vergileri götürü usulde tespit edilmiyen 

mükelleflerin muaf olmadıkları vergiler için tutacakları defterlere şümulü yoktur. 

 

 Hesap Dönemi:  

 Madde 174 - Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi 

sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. 

 Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. 

 Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun 

bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap 

dönemleri belli edebilir. 

 Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik 

olan faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır. 

 Bu maddeye göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları, hesap 

dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır. 

 

 Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbestlik:  
 Madde 175 - Mükellefler bu kısmında yazılı maksat ve esaslara uymak şartiyle, 

defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda 

tanzim etmekte serbesttirler. (Ek hüküm: 3762 - 28.8.1991)Ancak, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına 

                                                           
15

 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle 

uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 Ticaret Kanunu’nun ticari defterler hakkında hükümleri mahfuzdur. 

 (Ek fıkra: 4108 - 25.5.1995) Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar 

programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve 

tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken 

asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Defter Tutma Bakımından Tüccarlar 

 

 Tüccar Sınıfları: 

 Madde 176 - Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır: 

 I'inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; 

 II'nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; defter tutarlar. 

 

 Birinci Sınıf Tüccar: 

 Madde 177 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Aşağıda yazılı tüccarlar, I'inci sınıfa 

dahildirler : 

 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının 

tutarı 140.000 TL'yi veya satışların tutarı 190.000 TL'yi aşanlar;
16

 

 2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri 

gayri safi iş hasılatı 77.000 TL'yi aşanlar;
17

 

 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte 

yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 140.000 TL'yi aşanlar;
18

  

 4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden 

hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.); 

 5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço 

esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre 

defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.), 

 6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. 

 (Ek fıkra: 2791 - 21.1.1983) (4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 136 ıncı 

maddesiyle kaldırılmıştır.) 

 

 Ġkinci Sınıf Tüccarlar:  

 Madde 178 - Aşağıda yazılı tüccarlar II'inci sınıfa dahildirler: 

 1. 177'nci maddede yazılı olanların dışında kalanlar; 

                                                           
16

 1- Madde 177 nin 1. fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ve 1/1/2011 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan tutarlar, 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul 
Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 129.000 
TL - 180.000 TL 'ye, 140.000.- YTL 190.000 TL' ye yükseltilmiş ve metne işlenmiştir. 
17

 2- Madde 177 nin 1. fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ve 1.1.2011 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan tutarlar, 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul 
Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 70.000.- 
YTL 77.000 TL'ye yükseltilmiş ve metne işlenmiştir. 
18

 3- Madde 177 nin 1. fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan ve 1/1/2011 tarihinden itibaren 
uygulanmakta olan tutarlar, 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul 
Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 
129.000.- YTL 140.000. TL'ye yükseltilmiş ve metne işlenmiştir. 
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 2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına 

Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler. 

 Yeniden işe başlıyan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II'nci 

sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.  

 

 Sınıf DeğiĢtirme:  

 Madde 179 - a) (I)'inciden (II)'nciye geçiş: İş hacmi bakımından I'inci sınıfa dahil olan 

tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu 

takip eden hesap döneminden başlayarak, II'nci sınıfa geçebilirler : 

 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir 

nispette düşük olursa, veya; 

 2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye 

kadar bir düşüklük gösterirse. 

 

 Sınıf DeğiĢtirme 

 Madde 180 - b) (II)'nciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II'nci sınıfa dahil 

tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu 

takip eden hesap döneminden başlayarak I'inci sınıfa geçerler. 

 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir 

nispette fazla olursa, veya; 

 2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye 

kadar bir fazlalık gösterirse. 

 

 Ġhtiyarı Sınıf değiĢtirme:  

 Madde 181 - II'nci sınıf tüccarlar diledikleri takdirde bilanço esasına göre defter 

tutabilirler. 

Bu suretle I'inci sınıfa dahil olanlar hakkında da evvelki maddenin hükümleri cari olur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma 

 

 Bilanço Esasında Tutulacak Defterler:  

 Madde 182 - Bilanço esasına aşağıdaki defterler tutulur: 

 1. Yevmiye defteri; 

 2. Defterikebir; 

 3. Envanter defteri (Mevcudat ve muazene defteri); 

 4. (Ek: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b ile 

1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Yevmiye Defteri:  

 Madde 183 - Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muamelelerin tarih 

sırasiyle ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. 

 (Değişik 2. fıkra: 3239 - 4.12.1985) Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra 

numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer 

defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler. 

 (Üçüncü fıkra 4 aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 
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 Defterikebir:  

 Madde 184 - Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan 

alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplıyan defterdir. 

 

 Envanter Defteri ve Bilanço Günü:  

 Madde 185 - Envanter defterinde işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap 

döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe "bilanço 

günü" denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur. 

 

 Günlük Kasa Defteri:  

 Mükerrer Madde 185 - (Ek: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı 

Kanunun 82/1-b ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 Defterin bir tarafına: Bir önceki günden devredilen kasa mevcudu, o gün içinde tahsil 

edilen paralar ve günlük peşin satış tutarları ; 

 Diğer tarafına: O gün içinde yapılan ödemeler, 

 Müfredatlı olarak kaydedilir. 

 (Değişik son fıkra: 2686 - 23.6.1982) Perakende satışlarla sair hasılat ve ödemeler, 

belgelerine dayanılarak deftere topluca yazılabilir. 

 

 Envanter Çıkarmak:  

 Madde 186 - Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları 

saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit 

etmektir. 

 Şu kadar ki, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan 

malların değerleri tahminen tespit olunur. 

 Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder. 

 

 Bina ve Arazinin Envantere Alınması:  

 Madde 187 - Ferdi teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu bina ve arazi hakkında 

aşağıda yazılı esaslar cari olur : 

 1. Fabrika, ambar, atölye, dükkan, mağaza ve arazi-işletmede ister kısmen, ister 

tamamen kullanılsınlar-değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınır. 

 2. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve 

apartmanların yarısından fazlası işletmede kullanıldığı takdirde envantere ithal edilir. 

 3. Envantere alınan gayrimenkullerin kullanış tarzlarında sonradan vaki olacak 

değişiklikler, hesap yılı içinde nazara alınmaz. 

 

 Bilançonun Tanziminde Envanter Listesi:  

 Madde 188 - Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılır. Şu kadar ki, işlerinde 

geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük müesseseler envanterlerini listeler halinde tanzim 

edebilir. 

 Bu takdirde envanter listelerinin: 

 1. Sayfa üzerinden numaralanarak sıralanması; 

 2. Envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi; 

 3. Envanter çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekili tarafından 

imzalanması; 

 4. Aynen envanter defteri gibi saklanması; 

 Şarttır. 
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 Yukarıdaki esaslara göre envanter listeleri tanzim edenler envanter defterine listeler 

muhteviyatını icmalen kaydederler. 

 

 Envanterde Amortisman Kayıtları:  

 Madde 189 - Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları 

aşağıda yazılı şekillerden herhangi biri ile gösterilir: 

 1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde; 

 2. Özel bir amortisman defterinde; 

 3. Amortisman listelerinde. 

Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı 

 gösterilmek şartiyle birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle 

bunların amortismanlarının evvelki yıllara ait kayıtlarda devam ettirilmesi caizdir. 

 Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündendir. 

Yukarıdaki esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler envanter 

defterine toplu olarak geçirilebilir. 

 

 Büyük Mağazalarda Envanter:  

 Madde 190 - Büyük mağazalar ve eczaneler emtia mevcutlarının envanterlerini üç 

yılda bir çıkarabilirler. Bu takdirde envanter çıkarılmayan yıllarda hesaben mevcut iktisadi 

kıymetleri envanter defterlerine kaydederler. 

 Büyük mağazalardan maksat, çeşitli mal üzerine geniş ölçüde ve perakende iş yapan 

ticarethanelerdir. 

 Maliye Bakanlığı büyük sınai işletmelerin icabına göre, iki veya üç yılda bir envanter 

çıkarmalarına müsaade edebilir. Bu takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır. 

 

 Envantere Alınan Kıymetleri Değerlendirme:  

 Madde 191 - Envantere alınan iktisadi kıymetler bu kanunun "değerleme" ye ait 

üçüncü kitabında yazılı esaslara göre değerlenir. 

 

 Bilanço: 

 Madde 192 - Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak 

değerleri itibariyle tertiplenmiş hülasasıdır. 

Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu ihtiva eder. 

 Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pasif tablosunda borçlar 

gösterilir. 

 Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (Öz 

sermayeyi) teşkil eder. 

 Öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının 

toplamları denkleşir. İhtiyatlar ve kâr ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin cüzileri sayılırlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ĠĢletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma 

 

 ĠĢletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler:  

 Madde 193 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) İşletme hesabı esasında aşağıdaki defterler 

tutulur: 

 1. İşletme hesabı defteri (İşletme hesabını ihtiva eden); 

 2. (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren 

geçerli olmak üzere maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 
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 ĠĢletme Hesabı:  

 Madde 194 - İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını hasılat kısmı teşkil eder. 

 1. Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen 

veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler; 

 2. Hasılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen 

paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat; 

Kaydolunur. 

 Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına 

intikal ettirilmez. Şu kadar ki, 189 uncu maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartiyle bu 

kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunabilir. Gider ve hasılat 

kayıtlarının en az aşağıdaki malumatı ihtiva etmesi şarttır. 

 1. Sıra numarası; 

 2. Kayıt tarihi; 

 3. Muamelenin nev'i; 

 4. Meblağ; 

 

 Günlük Perakende SatıĢ ve Hasılat Defteri:  

 Mükerrer Madde 194 - (Ek: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı 

Kanunun 82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 

 ĠĢletme Hesabı Esasında Envanter:  

 Madde 195 - İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar, 

emtia envanteri çıkarmaya mecburdurlar. 

 Emtiaya, satmak maksadiyle alınan veya imal edilen mallarla iptidai ve ham maddeler 

ve yardımcı malzeme dahildir. Emtia envanteri, muamelelere ait kayıtlarla karıştırılmamak 

şartiyle yeniden işe başlama halinde işletme defterinin baş tarafına, müteakiben de her hesap 

dönemi kapandıktan sonra muamele kayıtlarını takip eden sayfalara yazılır. İstiyenler ayrı bir 

envanter defteri tutarak emtia envanterlerini bu deftere kaydedebilirler. 

  

 ĠĢletme Hesabı Hulasası:  

 Madde 196 - İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar her hesap döneminin sonunda 

(İşletme hesabı hulasası) çıkarırlar. İşletme hesabı hulasasına aşağıdaki maddeler birer 

kalemde ayrı ayrı yazılır. 

 A) Gider tablosuna: 

 1. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri; 

 2. Hesap dönemi zarfında satın alınan emtianın değeri ile yapılan bilumum giderler. 

 B) Hasılat tablosuna: 

 1. Hesap dönemi zarfında satılan emtianın değeri ile hizmet karşılığı ve sair suretle 

alınan paralar; 

 2. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri. 

 

 Kambiyo Senetleri Defterleri:  

 Mükerrer Madde 196 - (Ek: 4008 - 24.6.1994) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı 

Kanunun 82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sınai Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar 

 

 Ġmalat Defteri:  

 Madde 197 - I'inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarıda 

yazılı defterlerden gayri bir (İmalat defteri) tutarlar. 

İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cinsi ve miktarı 

itibariyle ve tarih sırasiyle yazılır: 

 1. Satın alınan ve müşteri tarafından imalat yapılmak üzere tevdi olunan her nevi 

iptidai ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzeme (Doğrudan doğruya imal ile ilgili yakıtlar 

gibi); 

 2. Yukarıda yazılı maddelerden imalata sarf olunan veya aynen satılanlar; 

 3. İmal edilen mamul maddeler; 

 4. Teslim edilen mamul maddeler; 

 Teslimden maksat, Gider Vergileri Kanununa göre bu mahiyette olan muamelelerdir. 

Yarı mamuller teslim edildiği takdirde, bunlar tam mamul hükmüne girer. 

 İmalat artıkları ve tali maddeler de imalat defterine geçirilir. Ancak bunlardan ihmal 

esnasında miktarlarının tespitine imkan ve lüzum olmayanlar yalnız teslim sırasında 

kayıtlarda gösterilir. 

 

 Kombine Ġmalat:  

 Madde 198 - Ham maddeden tam mamul vücuda getirilinceye kadar geçen müstakil 

imal safhalarında ayrı ayrı emtia mahiyetini arz eden maddeler elde edildiği (iplik-dokuma, 

yağ-sabun, kereste-mobilya, un-makarna münasebetlerinde olduğu gibi) ve bu imal işleri 

birbirine bağlanarak aynı teşebbüs dahilinde yapıldığı takdirde, kombine imalat yapılmış olur. 

Boyama, kasarlama, apre, cilalama gibi bitim işleri kombine imalatı tazammun etmez. 

 

 Kombine Ġmalatta Defterler:  

 Madde 199 - Kombine imalat yapanlar her müstakil imal işini imalat defterinin ayrı 

ayrı kısımlarında gösterirler. Bu takdirde bir safhanın mamulü müteakip safhaya teslim 

gösterilmek suretiyle bu safhanın iptidai maddesini teşkil eder. 

 Kombine imalatta istenildiği takdirde her müstakil imal safhası için ayrı bir imalat 

defteri kullanılması caizdir. 

 

 Bitim ĠĢleri Defteri:  

 Madde 200 - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, 

apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar, imalat defteri yerine, bir "Bitim 

işleri defteri" tutarlar. 

 Bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve 

miktarı tarih sırasıyla yazılır. 

 

 Ġstihsal Vergisi Defteri:  

 Madde 201 - (4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 136 ncı maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 Basit Ġstihsal Vergisi Defteri:  

 Madde 202 - (4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 136 ıncı maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 
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 Sınai Müesseselerde Kayıt Serbestliği:  

 Madde 203 - Sınai müesseseler, bu bölümde yazılı defterleri işlerinin icaplarına ve 

hususiyetlerine göre diledikleri şekilde tutabilirler; iptidai ve mamul maddeler için ayrı defter 

kullanabilirler; bunları cins ve nev'i itibariyle ayrı sayfalarda gösterebilirler. 

 Bitim işleri defteri tutmayarak buraya yazılması gereken malumatı, imalat defterine 

kaydedebilirler. İstihsal Vergisi defteri tutmayarak bunlara ait kayıtları defterikebirde 

açacakları özel bir hesapta veya satışlarını kaydettikleri hesabın ayrı bir sütununda 

gösterebilirler. 

 (3 üncü fıkra 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı 136 ncı maddesiyle yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 İmalat defterine kaydolunun malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, 

Maliye Bakanlığından müsaade almak şartiyle ayrıca imalat defteri 

 (5 inci fıkra 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 136 ıncı maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar 

 

 Banka, Banker ve Sigorta ġirketlerinin Gider Vergisine Ait Kayıtları:  

 Madde 204 - (DeğiĢik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/1-a) "Banka (vergi kanunları 

uygulamasında özel belirleme yapılmadığı sürece, özel finans kurumları banka olarak 

addolunur), banker ve sigorta şirketleri" Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin mevzuuna 

giren işlemleri müfredatlı veya bordrolar üzerinden toplu olarak kendi muhasebe defterlerinde 

veyahut isterlerse ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi defterinde, diğer işlemlerinden 

ayırmak suretiyle gösterilir. 

 (Ek fıkra: 2365 - 30.12.1980) Bankalar ile mevduat faizi ödeyen bankerler yukarıda 

belirtilen defter kayıtlarında bu hususlara ilişkin müfredatlı olarak göstermeye mecburdurlar. 

 

 Damga Resmi Kayıtları:  

 Madde 205 - Damga Resmi Kanununa göre yolcu bilet ücretleri, sigorta primleri ve 

ilan ücretleri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler 

bu ücret primlerle istifa ettikleri damga resimleri için tarih sırasiyle bir kayıt tutmaya 

mecburdurlar.
19

 

 Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları hesaplarda gösterebilirler. 

Kayıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir "Damga Resmi defteri" 

tutulur. Devlet müesseselerinin resmi defter ve kayıtları Damga Resmi defteri yerine geçer. 

 

 Madde 206 - (4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 136 ıncı maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 

  

 Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri:  

 Madde 207 - Yabancı nakliyat kurumları veya bunları Türkiye'de temsil eden şube 

veya acentaları bir "Hasılat defteri" tutmaya ve bu deftere Türkiye'de elde ettikleri hasılatı 

tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak kaydetmeye mecburdurlar. Bu madde gereğince hasılat 

defteri tutan yabancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaya mecbur 

değildirler. 

 

                                                           
19

 205 nci maddenin yolcu bilet ücretleri ve sigorta primleri üzerinden alınacak damga resmi kayıtlariyle 
ilgili hükümleri 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı kanunla kaldırılmıştır. 
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 Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Ġratlarına Ait Kayıtlar:  

 Madde 208 - Bu kanuna göre defter tutmaya mecbur olan gerçek kişiler Gelir 

Vergisine tabi menkul ve gayrimenkul sermayelerle bunlardan elde edilen iratları ve bunlara 

müteallik giderleri defterikebir veya işletme hesabının veya serbest meslek erbabı kazanç 

defterinin ayrı bir sayfasına veya ayrı bir deftere veyahut bir cetvele ayrı ayrı kaydetmeye 

mecburdurlar. 

 Şu kadar ki, bu hesap mükellefin diğer kazançlarını tespit için tuttuğu hesaplara 

karıştırılmaz ve onlar ile birleştirilmez. 

 

 Ambar Defteri:  

 Madde 209 - Depo (Ardiyeler dahil) işletenlerle nakliye ambarları ayrıca bir ambar 

defteri tutarlar. Bu deftere en az aşağıda yazılı malumat kaydolunur: 

 1. Malın ambara giriş tarihi; 

 2. Malın cinsi (Malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık gibi ambalaj 

nevinin kaydedilmesiyle iktifa edilir); 

 3. Malın miktarı (Ticari teamüle göre parça, sandık veya sıklet); 

 4. Malın kimin tarafından tevdi edildiği; 

 5. Malın nereye ve kime gönderildiği; 

 6. Alınan nakliye ücreti tutarı. 

 Kendi işlerinin icabı olarak yukarıdaki malumatı ihtiva edecek şekilde defter tutanlar 

ayrıca ambar defteri tutmazlar. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Serbest Mesleklerde Defter Tutma 

 

 Serbest Meslek Kazanç Defteri:  

 Madde 210 - Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar. 

 Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur. 

 Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nev'i ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise 

ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır. 

 Hekimler diledikleri takdirde, yukarıdaki yazılı mulamatı protokol defterinde 

göstermek şartiyle ayrı kazanç defteri tutmıyabilirler. 

 

 Amortisman Kayıtları:  

 Madde 211 - Serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve 

amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 

189'uncu maddede yazılı şekilde tutulan "Amortisman kayıtlarında" gösterirler. 

 

 Özel Defterler:  

 Madde 212 - Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa 

acentalarının resmi defteri "kazanç defteri" yerine geçer. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Zirai Kazançlarda Defter Tutma 

 

 Çiftçi ĠĢletme Defteri  

 Madde 213 - (Değişik: 205 - 19.2.1963) Zirai işletme hesabını ihtiva eden çiftçi 

işletme defterinin sol tarafına Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen giderler, 

sağ tarafına da aynı kanunda gösterilen hasılat kaydolunur. 

Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi lazımdır: 
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 1. Sıra numarası, 

 2. Kayıt tarihi, 

 3. Muamelenin nev'i, 

 4. Meblağ. 

 

 Amortisman Kayıtları:  

 Madde 214 - Çiftçi işletme defteri tutanlar, amortismana tabi kıymetleri ve bunların 

amortismanlarını 189'uncu maddede yazılı şekilde tutulan amortisman kayıtlarında 

gösterebilecekleri gibi bu kayıtları çiftçi işletme defterinin ayrı bir yerine de geçirebilirler. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Kayıt Nizamı 

 

 Türkçe Tutma ve Türk Parası Kullanma Zorunluluğu: 

 Madde 215 - (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 5228 - 16.7.2004 / m.7) 1. Bu Kanuna göre 

tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak 

kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını 

değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. 

 2. a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı 

gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki 

müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz. 

 b) İlgili dönem defter tasdik tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan 

şirketlerin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları ya da 

muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve sermayesinin en az %40'ı ikametgahı, kanuni ve 

iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilere ait olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi 

dışında başka bir para birimiyle tutmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. Bakanlar 

Kurulu, bu had ve nispeti sektörler itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye veya iki katına 

kadar artırmaya yetkilidir. Bu şartların ihlal edildiği hesap dönemini izleyen hesap 

döneminden itibaren Türk para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu başlar. 

 ba) Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadi 

kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, 

beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan 

edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar kullanılır. 

 bb) Bu mükellefler, diğer para birimleriyle kayıt tuttukları sürece mükerrer 298 inci 

maddenin (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Türk para birimiyle kayıt 

yapmaya başlamaları halinde ise üç yıl süreyle anılan madde hükmünden yararlanamazlar.  

 

 Defterlerin Mürekkeple Yazılacağı:  

 Madde 216 - Bu kanuna göre tutulması mecburi defterler mürekkeple veya makina ile 

yazılır. Kopye kağıdı kullanılması ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopye konulması da 

caizdir. 

 Bilumum defterlerde hesaplar kapatılıncaya kadar toplamlar geçici olarak kurşun 

kalemi ile yapılabilir. 

 

 YanlıĢ Kayıtların Düzeltilmesi: 

 Madde 217 - Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe 

kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış 

yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya 

yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. 
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 Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir 

hale getirmek yasaktır. 

 

 BoĢ Satır Bırakılmayacağı, Sayfaların Yok Edilemeyeceği:  

 Madde 218 - Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, 

çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. 

 Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda 

bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. 

 

 Kayıt Zamanı:  

 Madde 219 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Muameleler defterlere zamanında 

kaydedilir. Şöyle ki: 

 a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve 

vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden 

fazla geciktirilmesi caiz değildir. 

 b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili 

amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, 

muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, 

muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez. 

 c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç 

defterine muameleler günü gününe kaydedilir. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

Defterlerin Tasdiki 

 

 Tasdike Tabi Defterler:  

 Madde 220 - Aşağıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi 

mecburidir. : 

 1. Yevmiye ve envanter defterleri; 

 2. İşletme defteri; 

 3. Çiftçi işletme defteri; 

 4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) 

 5. (1.7.1964 tarih ve 488 sayılı kanunla kaldırılmıştır.) 

 6. Nakliyat Vergisi defteri; 

 7. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri; 

 8. Serbest meslek kazanç defteri; 

 9. (Ek: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesi ile 

1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 10. (Ek: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesi 

ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 11.(Ek: 4008 - 24.6.1994) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesi ile 

1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan 

defterler de tasdike tabi tutulur. 

 

 Tasdik Zamanı:  

 Madde 221 - Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı 

zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar; 

 1. Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son 

ayda; 
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 2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı 

hesap döneminden önce gelen son ayda; 

 3. (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir 

mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden 

önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; 

 4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni 

defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce; 

 

 Tasdiki Yenileme:  

 Madde 222 - Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap 

dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye 

mecburdurlar. 

 

 Tasdik Makamı: 

 Madde 223 - Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu 

yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo 

borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur. 

 (Ek fıkra: 3239 - 4.12.1985) Tasdik makamı, bu kanuna göre tasdike getirilen 

defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik 

eder. 

 (Ek fıkra: 4884 - 11.6.2003 / m.7) Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş 

aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından 

tasdik edilir. 

 

 Tasdik ġerhi: 

 Maddi 224 - (DeğiĢik 1. cümle: 4884 - 11.6.2003 / m.8) Noterlerin yapacağı tasdik 

şerhleri ile anonim ve limited şirketlerin kuruluşu aşamasında ticaret sicili memurlarınca da 

yapılacak tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki malûmatı ihtiva eder.  

 1. Defter sahibinin; 

 a) Gerçek kişilerde başta soyadı sonra öz adı (Müessesenin varsa maruf unvanı da 

ayrıca ilave olunur); 

 b) Tüzel kişilerde unvan 

 2. İş adresi; 

 3. İş veya mesleki nev'i; 

 4. Defterin nev'i; 

 5. Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu; 

 6. Defterin kullanılacağı hesap dönemi; 

 7. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi; 

 8. Tasdik tarihi; 

 9. Tasdik numarası; 

 10. Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası. 

 

 Tasdik ġekli: 

 Madde 225 - (Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur : 

 a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasiyle teselsül ettiğine 

bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir. 

 b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade 

edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki 

esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan 

evvel tasdike arzolunur. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4884.htm#7
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4884.htm#8
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 Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül 

ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu 

kaydı usulüne göre tasdik eder. 

 

 Defter Tasdiklerine Ait Bordrolar: 

 Madde 226 - Tasdik makamları tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda yazılı malumatı 

tarih sırasiyle, üçer aylık bordrolara derç ve bunları en geçbir ay içinde bulundukları yerin en 

büyük mal memuruna tevdi ederler: 

 1. Tasdik numarası ve tarihi; 

 2. Defter sahibinin soyadı, adı (Veya unvanı); 

 3. İşi veya mesleki; 

 4. Defterin nev'i; 

 5. Defterin hangi yıl için tasdik edildiği; 

 6. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi. 

 Tasdik makamları yukarıdaki bilgileri münferit fişlerle de bildirebilirler. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Vesikalar 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kayıtların Tevsiki 

 

 Ġspat Edici Kayıtlar:  

 Madde 227 - Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü 

şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. 

 (Ek fıkra: 205 - 19.2.1963) Defter tutmak mecburiyetinde olmayan mükellefler vergi 

matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini tevsike mecburdurlar. (Götürü usulde tespit edilen 

giderler hariç.) 

 (Ek fıkralar: 3505 - 3.12.1988) Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye 

ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen 

belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları 

bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır. 

 Maliye ve Gümrük Bakanlığı, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması 

gereken zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenleme 

saatinin yazılması mecburiyetini getirmeye yetkilidir. 

 

 Vergi Beyannamelerinin Ġmzalanması ve Yeminli Mali MüĢavir Tasdik 

 Raporları: Mükerrer Madde 227 - (Ek: 4008 - 24.6.1994) Maliye Bakanlığı: 

 1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanun'a göre yetki almış serbest muhasebeci, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından imzalanması 

mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet 

konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya, 

 2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve 

benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak 

yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, 

 3. (Ek: 6009 - 23.7.2010 / m.10) Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali 

müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri 

mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya, 

Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc3568.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6009.htm#10
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 Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu 

düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya tasdik raporlarında yer 

alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun 

olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme 

faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

 2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş 

tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen 

mükellefler tasdike konu hakdan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik 

raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

 (Ek fıkra: 4108 - 25.5.1995) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi 

olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait müesseseler hakkında bu madde hükümleri 

uygulanmaz.
20

 

 

 Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar:  

 Madde 228 - Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz; 

 1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik 

giderler; 

 2. Vesikanın teminine imkan olmayan giderler; 

 3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler. 

 1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara 

geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Fatura ve Fatura Yerine Geçen Vesikalar 

  

 Faturanın Tarifi: 

 Madde 229 - Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı 

meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen 

ticari vesikadır. 

 

 Faturanın ġekli:  

 Madde 230 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur : 

 1. Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası; 

 2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi 

ve hesap numarası; 

 3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; 

 4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; 

 5. (Değişik:3239 - 4.12.1985) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, 

(Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde 

satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, 

taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması 

şarttır. 

 Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşıdığı veya satılmak 

üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen 

tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat 

                                                           
20

 25 Mayıs 1995 tarih ve 4108 sayılı Kanunun 40-c maddesi hükmü gereğince, 1.1.1995 tarihinden 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
 
 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/khk233.htm
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ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü 

uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir. 

 Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satınaldıkları malları 

kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış 

fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.) 

 

 Faturanın Nizamı:  

 Madde 231 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki 

kaidelere uyulur: 

 1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müesssenin muhtelif şube ve 

kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu 

faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle 

seri tefriki yapılması mecburidir. 

 2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. 

 3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek 

düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. 

 4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası 

bulunur. 

 5. (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten 

itibaren azami (DeğiĢik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48 1b - Yürürlük m.50 d) "yedi gün" 

içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. 

 6. (Ek: 3239 - 4.12.1985) Bu Kanunun 232'nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura 

düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 

numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci 

fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri 

kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

 

 Fatura Kullanma Mecburiyeti:  

 Madde 232 - Birinci ve (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “ikinci sınıf tüccarlar, 

kazancı basit usulde tesbit edilenlerle” defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler :
21

 

 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 

 2. Serbest meslek erbabına; 

 3. (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; 

 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 

 5. Vergiden muaf esnafa. 

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak 

mecburiyetindedirler. 

 (Değişik fıkra: 2686 - 23.6.1982) (Değişik ibare: 4444 - 11.8.1999) “Yukarıdakiler 

dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden 

ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden” satın aldıkları emtia veya onlara 

yaptırdıkları iş bedelinin 770 TL'yi
22

 geçmesi veya bedeli 700 TL'den az olsa dahi istemeleri 

halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. 

 (Ek fıkra: 2686 - 23.6.1982) (4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 136 ncı 

maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

                                                           
21

 Değişik ibare ve değişik 3 bent 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86/c maddesi hükmü 
gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
22

 Madde 232 de yer alan ve 1.1.2011 tarihinden itibaren uygulanmakta olan tutarlar, 26.12.2011 tarih 
ve 28154 sayılı R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü gereğince, 
1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 700.- TL 770 TL'ye yükseltilmiş ve metne işlenmiştir. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5035.htm#48
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5035.htm#50
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/t261211-28154-9.htm
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 Perakende SatıĢ Vesikaları:  

 Madde 233 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Birinci ve (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) 

“ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenlerle” defter tutmak mecburiyetinde 

olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin 

bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.
23

 

 1. Perakende satış fişleri; 

 2. Makineli kasaların kayıt ruloları; 

 3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri. 

 Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya 

mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir. 

 Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde 

teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası 

müşteriye verilir. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada 

belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzim ve 

müşteriye verilmesi mecburidir. 

 (Son fıkra 4 Aralık 1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 136 ncı maddesiyle yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 

 Gider Pusulası 

 Madde 234 - Birinci ve (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “ikinci sınıf tüccarlar, 

kazancı basit usulde tesibt edilenlerle” defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek 

erbabının ve çiftçilerin;  

 1. (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 2. (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 3. Vergiden muaf esnafa; 

 Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya 

emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “vergiden 

muaf esnaf” tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf 

tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya 

için de tanzim edilir.
24

 

 Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş 

ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını 

(Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve 

bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. 

 (Ek fıkra: 2365 - 30.12.1980) Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül 

ettirilir. 

 

 Müstahsil Makbuzu:  

 Madde 235 - (Değişik ibare: 4444 - 11.8.1999) “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile 

kazancı basit usulde tesbit edilenler ve” defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler (Değişik 

ibare: 4369 - 22.7.1998) “gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden” satın aldıkları 

malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini 

                                                           
23

 Değişik ibareler, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86/c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 
tarihinde yürürlüğe girer. 
 
24

 Değişik ibareler, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86/c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 
tarihinde yürürlüğe girer. 
 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4369.htm#82
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4369.htm#86
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imzalıyarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal 

tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar 

tarafından tanzim ve imza olunur. 

 Çiftçiden avans üzerine yapılan mübayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir. 

 Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine 

geçer. 

 Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur : 

 1. Makbuzun tarihi; 

 2. (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, 

unvanı ve adresi ; 

 3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgahı adresi; 

 4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli; 

 Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir. 

 (Ek fıkra: 2365 - 30.12.1980) Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde 

teselsül ettirilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Serbest Meslek Makbuzları 

 

 Makbuz Mecburiyeti: 

 Madde 236 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Serbest meslek erbabı, mesleki 

faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve 

bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir. 

 

 Makbuz Muhteviyatı: 

 Madde 237 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Serbest meslek makbuzlarına : 

 1. Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası; 

 2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi; 

 3. Alınan paranın miktarı; 

 4. Paranın alındığı tarih; 

yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. 

 Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ücretlere ait kayıt ve vesikalar 

 

 Ücret Bordrosu: 

 Madde 238 - İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya 

mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle (Değişik ibare: 

4369 - 22.7.1998) “diğer ücret” üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret 

ödemeleri için bordro tutulmaz.  

Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır: 

 1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin 

ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür 

konulması mecburi değildir.); 

 2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; 

 3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti); 

 4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; 

 5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı. 



91 
 

 

 Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın 

yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu 

tanzim eden memur tarafından imzalanır. 

 İş verenler ücret bordrolarını, yukarıki esaslara uymak şartiyle diledikleri şekilde 

tanzim edebilirler. 

 

 Bordro Yerine Geçen Vesikalar:  

 Madde 239 - Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin ve 3659 

sayılı Kanuna tabi müesseselerin ücret ödemelerinde kullandıkları vesikalar ücret bordrosu 

yerine geçer. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Evrak ve Vesikalar 

 

 TaĢıma ve Otel ĠĢletmelerine Ait Belgeler:  

 Madde 240 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Taşıma işletmeleri ile otel, motel ve 

pansiyon gibi konaklama yerleri (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “(Kazancı basit usulde 

tesbit edilenler dahil)” aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar.
25

 

 A) Taşıma irsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler 

naklettikleri eşya için, 209'uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın 

plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye 

kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana bir nüshası eşyayı 

taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde 

saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar. 

 B) Yolcu listeleri: Şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında 233'üncü madde 

gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, (T.C. Devlet Demiryolları 

hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı 

şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlerler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna 

kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu 

veya acenteler tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir 

nüshası bu kimseler tarafından saklanır. 

 Yolcu listelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur: 

 1. Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı veya unvanı ile adresi, 

 2. Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı varsa unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap 

numurası, 

 3. Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati, 

 4. Bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarı. 

 C) Günlük müşteri listeleri: Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odalar, 

bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri 

listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar. 

 Bu listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur: 

 1. Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adresi, 

 2. Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti, 

 3. Düzenleme tarihi. 

 

 

 

 

                                                           
25

 Değişik ibareler 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86/c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 
tarihinde yürürlüğe girer. 
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 Muhabere Evrakı: 

 Madde 241 - Tüccarların her nev'i ticari muameleleri dolayısiyle yazdıkları ve 

aldıkları mektuplar (Telgraflar ve hesap hülasaları dahil) muhabere evrakını teşkil eder. 

Gönderilen ve gelen muhabere evrakının, işlerinin icabına göre dosyada muhafaza edilmesi 

mecburidir. 

 

 Mükerrer Madde  241 - (Ek: 3762 - 28.8.1991) Mükelleflerin sattıkları emtia veya 

yaptıkları işler nedeniyle ortaya çıkan alacak ve borçları için bono veya poliçe düzenlemeleri 

halinde, bu poliçe veya bonoların Türk Ticaret Kanunu uyarınca bulunması gereken bilgilerin 

yanısıra aşağıdaki hususları da ihtiva etmesi zorunludur. 

 1. Müteselsil seri ve sıra numarası. 

 2. Alacaklı ve borçlunun adı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numurası. 

Bono, poliçe, çek, senet, tahvil, hisse senedi, finansman bonosu, kâr ortaklığı belgesi ve 

benzeri kıymetli evrakın vergi belge düzenini sağlamak açısından ihtiva edeceği bilgileri 

belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

 

 Diğer Vesikalar: 

 Madde 242 - Tüccarlar evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden 

veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taahhütname, 

kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi 

makbuzları gibi vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye mecburdurlar. 

 Damga resmi mükellefleri, gazete ve sair neşriyatın pul yapıştırılan koleksiyon 

nüshalarını ve Türkiye'de tanzim edilip doğrudan doğruya ecnebi memleketlere gönderilen 

evrak ile çekilen telgrafların Türkiye'de kalan kopyalarını aynı suretle muhafaza etmek 

mecburiyetindedirler. 

 (Ek fıkralar: 205 - 19.2.1963) Gelir Vergisi Kanunu'nun 54'üncü maddesinin 2 

numaralı bendine göre vergi matrahlarının tespitinde gerçek giderleri nazara alınan 

mükellefler, bu giderlerini tevsik edecek vesikaları saklamaya mecburdurlar. 

 (Değişik ibare: 4444 - 11.8.1999) “Gelir Vergisi Kanununa göre diğer kazanç ve 

iratları üzerinden” vergilendirilecek mükellefler, vergi matrahının tespitinde nazara alınacak 

giderlerini ispat edecek vesikaları muhafaza etmek mecburiyetindedirler. 

 Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme
26

 

 

 Mükerrer Madde 242 - (Ek: 3762 - 28.8.1991)  

 (Ek ibare: 4731 - 28.12.2001 - m.4) "1." Maliye ve Gümrük Bakanlığı; mükelleflere, 

niteliklerini belirlediği elektronik cihazları kullandırmak suretiyle belge düzenlettirmeye ve 

kullanılacak özel cihazlardan pulları belgelere ekletmeye yetkilidir. Elektronik cihazlarla 

düzenlenen belgeler ile özel cihazlardan çıkarılan pulları ihtiva eden belgeler bu Kanun 

hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş belge hükmündedir.  

 2. (Ek: 4731 - 28.12.2001 - m.4) Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız 

olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri 

kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. 

 Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi 

zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür. 

Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, 

elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder. 

                                                           
26

 Mükerrer 242. maddenin "ELEKTRONİK CİHAZLA VEYA TAYİN OLUNACAK USULLE BELGE 
DÜZENLEME" olan başlığı 28.12.2001 tarih ve 4723 sayılı kanunun 4. maddesi hükmü gereğince 
değiştirilmiştir. 
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 Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer 

alan hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı, 

elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve 

esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir. 

 Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, 

iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve 

düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda 

tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri 

internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye 

Bakanlığına veya belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere aktarma zorunluluğu getirmeye, 

bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit 

etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını 

düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. 

 Elektronik cihazların belirlenen nitelikleri uygunluğu 6.12.1984 gün ve 3100 sayılı 

Kanun'un 5 inci maddesine göre kurulan komisyonun görüşü alınarak ve Gümrük 

Bakanlığınca onaylanır. 

 Maliye ve Gümrük Bakanlığı, elektronik cihazlarla veya kullanılacak özel cihazlardan 

çıkarılan pulları ekletmek suretiyle belge düzenletme yetkisini; iş grupları, sektörler, bölgeler, 

yerleşim birimleri, yıllık hasılat tutarları itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyet gösterilip 

gösterilmediğine göre ayrı ayrı veya topluca kullanabilir. 

 Mükellefler, 3100 sayılı Kanuna göre nitelikleri belirlenen ödeme kaydedici cihazlar 

ile birinci fıkrada belirtilen cihazları piyasadan temin edebilecekleri gibi, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığından da temin edebilirler. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu cihazları temin etmeye, 

zimmet karşılığı vermeye bu konularla ilgili bütçe işlemlerini yapmaya ve diğer usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir. 

 (DeğiĢik son paragraf: 5766 - 4.6.2008 / m.17) Maliye Bakanlığı; elektronik defter, 

belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve 

belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve 

belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi 

iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve 

denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca 

çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete 

aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile 

uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde 

elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. Bu 

Kanun'un vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu kapsamda kurulan şirketin ortak, 

yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır.  

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ekim ve Sayım Beyanı 

 

 Ekim Sayım Beyanı:  

 Madde 243 - (Değişik: 205 - 19.2.1963) (Değişik ibare: 4444 - 11.8.1999) “Zirai 

işletmeleri, Gelir Vergisi Kanunu'nun 54 üncü maddesinde yazılı işletme büyüklüklerinin 

üstünde bulunan çiftçiler”, zirai işletmelerinin (Gezici hayvancılıkta kışlaklarının) 

bulundukları köy ve mahallelerin muhtarlıklarına müracaatla ekim sayım beyanında 

bulunurlar. 

 1. Çiftçinin soyadı ve adı; 

 2. Çiftçinin ikametgah adresi; 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc3100.htm#5
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc3100.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5766.htm#17
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 3. Zirai işletmenin (Gezici hayvancılıkta kışlaklarının) bulunduğu yer; 

 4. Ekimde: Geçen yılın Ekim ayı sonundan beyanın yapıldığı yılın Kasım ayı başına 

kadar ekilen arazinin genişliği ve ekimin nev'i; 

 5. Hayvancılıkta: Beslenen hayvanların cins ve miktarları; 

 6. Meyvacılıkta: İcabına göre, meyve verebilecek hale gelmiş ağaç sayısı veya 

bunların dikili bulunduğu arazinin genişliği; 

 Adi ortaklıklarda beyanın ortaklardan biri, aile reisi beyanında aile reisi tarafından 

yapılması kafidir. Bu takdirde diğer ortaklarla eş ve çocukların ad ve soyadları, ikametgah 

adresleri ve hisseleri beyanda bulunan 

deftere yazdırılır. 

 Ekim ve sayım beyanı her yılın Kasım ayında yapılır. 

 Maliye Bakanlığı iklim şartları bakımından özellik gösteren illerde beyan süresini 

değiştirebilir. 

 Ekim ve sayım beyanları sözlü veya yazılı olabilir. Beyanlar, beyanı yapanlar 

tarafından imza veya mühürle tasdik edilir. Beyan varakaları iki nüsha olarak tanzim ve bir 

nüshası beyan süresinin sonundan itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine makbuz 

karşılığında teslim edilir. 

 Kayıt işlerini kendi imkanları ile tekemmül ettiremiyecek durumda olan muhtarlıklara 

valiliklerce gerekli yardımda bulunulur. 

 

 Ekim ve Sayım Ġlmühaberi: 

 Madde 244 - İhtiyar heyetleri, ekim ve sayım defterlerine kaydedilen bilgilere 

dayanarak, beyanda bulunan çiftçilere tasdikli bir ekim ve sayım ilmühaberi verirler. 

Muhtar ve ihtiyar heyetlerince verilen ilmühaberler için ücret alınmaz. Ekim ve sayım 

beyanları ile ilmühaberler hiçbir resim ve harca tabi değildir. 

 

 Tahkik ve Ġhbar Ödevleri: 

 Madde 245 - (Değişik 1. fıkra: 205 - 19.2.1963) Muhtar ve ihtiyar heyetleri 243'üncü 

madde hükümlerine göre yapılan beyanların doğruluğunu tahkik ederler. 

 Muhtar ve ihtiyar heyetleri, hiç beyanda bulunmamış olanları beyanda bulunmağa, 

yanlış veya hakikate aykırı beyanda bulunmuş olanları beyanlarını düzeltmeğe davet ederler. 

Buna rağmen beyanda bulunmayanları veya beyanlarını düzeltmiyenleri verilen sürenin 

sonundan başlıyarak 15 gün içinde, mütalaaları ile birlikte ve yazılı olarak vergi dairesine 

bildirirler. Bu ihbar üzerine vergi dairesince yapılacak tahkikat neticesine göre işlem yapılır. 

 

 Ücret ve Sorumluluk: 

 Madde 246 - Muhtar ve ihtiyar heyetleri üyelerine Maliye Bakanlığınca takdir ve 

tayin edilecek miktarda ücret verilir. Görevlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 

muhtar ve ihtiyar heyetleri ücrete müstahak olmazlar. 

 (DeğiĢik 2. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.274) Görevini ihmal veya suiistimal eden 

muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri Türk Ceza Kanunu'nun görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin 

hükümlerine göre cezalandırılır.  

 

BEŞİNCİ KISIM 

Vergi Karnesi 

 

 Karne Mecburiyeti: 

 Madde 247 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Aşağıda yazılı olanlar vergi karnesi almaya 

mecburdurlar: 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5728.htm#274
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5237.htm
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 1. (Değişik 4369 - 22.7.1998) Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında 

vergilendirilenler; 
27

 

 2. Gelir Vergisi Kanununa göre indirimden faydalanmak isteyenler; 

 3. Gelir Vergisi Kanununun 35'inci maddesinin (B) bendi uyarınca karne almak 

zorunda olanlar. 

 Durumu yukarıdaki şartların birden fazlasına girse bile, bir mükellef tek vergi karnesi 

alır. 

 

 Karne Alınması: 

 Madde 248 - Mükellefler vergi karnelerinin kendileri tarafından yazılması gereken 

kısımlarını doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret 

ettirmek üzere, bunları bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederler. 

 Mükellefiyete müessir olacak değişiklikler de yukarıdaki esaslara göre karneye işaret 

ettirilir. 

247'nci maddenin 1'inci bendinde yazılı mükelleflerin doldurdukları karneyi vergi dairesine 

ibraz etmeleri veya değişikliği karneye işaret ettirmeleri süresi, işe başladıkları veya 

değişikliğin vukubulduğu tarihten başlıyarak bir aydır. 

 (Değişik son fıkra: 2686 - 23.6.1982) Gelir Vergisi Kanununa göre indirimlerin 

uygulanmasında, karnedeki kayıtlar, bunların vergi dairesine tescil ettirildiği tarihten evvelki 

zamanlar için nazara alınmaz. 

 

 Hüviyet Tasdiki: 

 Madde 249 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Gelir Vergisinde indirimlerden 

faydalanabilmek için karne almak mecburiyetinde olanlar, medeni hal ve aile durumu 

hakkında vergi karnesine yazılmış olan bilgiler ve bunlarda vaki olan değişiklikler mükellefin 

ikamet ettiği veya çalıştığı mahallenin muhtarına tasdik ettirilir. 

 Buna imkan olmayan hallerde mükellefin karneye yazdığı bilgilerin doğruluğu idari 

tahkikatla tespit olunur ve karnenin tescili tahkikat neticesinde yapılır. 

 

 Doğruluk Sorumluluğu: 

 Madde 250 - Vergi karnelerine yazdıkları bilgilerin doğruluğundan mükellefler; iş 

verenler tarafından bu karnelere ilave olunan kayıtlardan da iş verenler sorumludur. 

 

 Karnesiz Hizmet Erbabı ÇalıĢtıranların Sorumluluğu: 

 Madde 251 - (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1988) “Kazançları basit usulde tesbit edilen 

ticaret erbabı ile götürü gider usulünü” kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 

yanlarında çalışan hizmet erbabının, kanunun tayin ettiği süre içinde karne almalarını ve 

karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet 

edilmediği takdirde : 
28

 

 a) Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının 

vergisi iş veren kimse adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı kimse adına kesilerek ondan 

tahsil olunur. Bu fıkra hükmüne göre tarh edilen vergi ve kesilen ceza, iş verene birer 

ihbarname ile tebliğ edilir. Kullanılacak ihbarnamelerin şeklini ve muhteviyatını Maliye 

Bakanlığı tayin eder. 

                                                           
27

 Değişik bend ve ibare 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86/c maddesi hükmü gereğince 
1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
28

 Değişik bend ve ibare 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86/c maddesi hükmü gereğince 
1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
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 Karnesiz tespit edilen şahsa karnesi verilir ve vergisinin ödendiği karneye yazılır. 

 b) Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının 

zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tespit edilen iş 

verenden tahsil olunur. 

 İşverenler yukarıki hükümlere göre ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu 

edebilirler. 

 

 Karnelerin ġekli, Remsim ve Harçlardan Muaf Olduğu:  

 Madde 252 - Vergi karnesinin şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Maliye Bakanlığınca 

tespit olunur. 

 Gerek karneler, gerek bunların ihtiva ettiği kayıtlar hiçbir resme ve harca tabi değildir. 

Tasdik dolayısiyle muhtarların 2 TL'yi 
29

 geçmemek şartıyle harç almaları caizdir.  

 

ALTINCI KISIM 

Muhafaza ve Ġbraz Ödevleri 

 

 Defter ve Vesikaları Muhafaza:  

 Madde 253 - Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları 

defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından 

başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. 

 

 Defter Tutma Mecburiyetinde Olmıyanların Muhafaza Ödevi: 

 Madde 254 - Bu Kanuna göre, defter tutmak mecburiyetinde olmıyanlar, 232, 234 ve 

235'inci maddeler mucibince almaya mecbur oldukları fatura ve gider pusulası ve müstahsil 

makbuzlarını tarih sırası ile tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlıyarak beş yıl 

süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. 

 

 Karnelerin Muhafazası: 

 Madde 255 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Mükellefler bu Kanuna göre aldıkları vergi 

karnelerini, işin devam ettiği, Gelir Vergisi Kanununa göre indirimlerle ilgili olanlar bu 

indirimlerden faydalandıkları sürece muhafaza ederler. 

 

 Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların Ġbraz Mecburiyeti: 

 Madde 256 - (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel 

kişiler ile mükerrer 257’inci madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek 

zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere 

ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu 

kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri 

muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için 

arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek usule uygun 

olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı 

olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve 

belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de 

geçerlidir. 

 

  

                                                           
29

 Madde 252 nin 2. fıkrasında yer alan ve 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmakta olan tutar, 
26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul Kanunu G. Tebliğinin ilgili 
hükmü gereğince, 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/t261211-28154-9.htm
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 Diğer Ödevler: 

 Madde 257 - (Değişik 1.fıkra: 2365 - 30.12.1980) Vergi inceleme ve kontrolları ile 

gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti sırasında, mükellefler aşağıda yazılı ödevleri yerine 

getirmeye mecburdurlar: 

 1. İncelemeye yetkili memura müessesenin durumuna göre, çalışma yeri göstermek ve 

resmi çalışma saatlerinde memurun müessesede çalışmasını sağlamak; 

 2. İnceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek (Bu mecburiyet hem iş sahibine, hem de 

işletmede çalışan memurlara şamildir); 

 3. İncelemeye yetkili memurun, lüzumunda iş yerinin her tarafını gezip görmesini 

sağlamak; 

 4. (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Bina ve arazinin rayiç bedelinin tespitinde değeri tespit 

edilecek bina ve araziyi, Emlak Vergisi Kanunu'nun 31'inci maddesine göre Maliye 

Bakanlığınca yetkili kılınan memurlara gösterip gezdirmek, bu gibi gayrimenkullerin genel 

ahvaline kullanılış tarzına ve kirada ise kiranın miktarına müteallik her türlü bilgileri vermek 

(Bu fıkrada yazılı mecburiyetler kiracılara da şamildir); 

 5. (Ek: 2365 - 30.12.1980) İşletmede 134'üncü madde gereğince envanter yapılması 

halinde araç, gereç ve personeliyle bu işlemlerin intacına gerekli yardım ve kolaylığı 

göstermek. 

 

 Yetki: 

 Mükerrer Madde 257 - (Değişik 1. fıkra: 4369 - 22.7.1998) Maliye Bakanlığı; 

 1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu 

kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya 

düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu 

bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya 

üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu 

defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu 

kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi 

zorunluluğunu kaldırmaya,  

 2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini (DeğiĢik ibare: 4962 - 

30.7.2003 / m.17/A-c) "banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince" düzenlenen 

belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve 

uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye,  

 3. Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş 

veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması 

hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların 

kopyalarının Maliye Bakanlığı’nda veya muhafaza etmekle görevlendirecek kurumlarda 

saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulamaya usul ve esaslarını belirlemeye, 

 4. (DeğiĢik: 5228 - 16.7.2004 / m.8) Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı 

bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, 

şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak 

üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve 

bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında 

izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında 

uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu 

zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları 

itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, (Ek ibare: 5398 - 3.7.2005 / m.23/a) kanuni süresinden 

sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen 

tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4962.htm#17
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#8
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5398.htm#23
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ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda 

tebliğ etmeye ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye,  

 5. Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak levha kullandırma ve asma 

zorunluluğu getirmeye ve kaldırmaya, 

 6. (Ek: 5398 - 3.7.2005 / m.23/a) Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini 

belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri 

kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, 

damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, 

uygulamaya ait usul ve esasları belirlemeye, 

Yetkilidir. 

 (Değişik 2. fıkra: 2791 - 21.1.1983) Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle bunlara 

ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile 

ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar 

Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmî Gazete'de yayınlanacak yönetmelikle belirlenir. 

 (Ek fıkra: 4008 - 24.6.1994) Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge tasdik 

işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlara veya uygun göreceği diğer 

mercilere yaptırmaya, ticari kazançları (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “basit usulde” tespit 

edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul 

ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 (Ek fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.8) Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca 

Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı 

kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi halinde, (mükellef 

veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme düzenlenmek 

kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi 

sorumlusu tarafından verilmiş addolunur. 

 (Ek fıkra: 5398 - 3.7.2005 / m.23/a) Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya 

pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine 

elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu 

veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel 

kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına 

tebliği yerine geçer. 

 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Değerleme 

 

BİRİNCİ KISIM 

Ġktisadi Kıymet Değerleri 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Değerleme Esasları 

 

 Değerlemenin Tarifi: 

 Madde 258 - Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi 

kıymetlerin takdir ve tespitidir. 

 

 Değerleme Günü: 

 Madde 259 - Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve 

zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur. 

 

  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5398.htm#23
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#8
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5398.htm#23
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 Değerleme Esas:  

 Madde 260 - Değerlemede, iktisadi kıymetlerden her biri tek başına nazara alınır. 

Teamülen aynı cinsten sayılan malları ve düşük kıymetli müteferrik eşyayı toplu olarak 

değerlemek caizdir. 

 

 Değerleme Ölçüleri: 

 Madde 261 - Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki 

ölçülerden biri ile yapılır: 

 1. Maliyet bedeli; 

 2. Borsa rayici; 

 3. Tasarruf değeri; 

 4. Mukayyet değer; 

 5. İtibari değer; 

 6. Vergi değeri; 

 7. (Ek: 2365 - 30.12.1980) Rayiç bedel; 

 8. Emsal bedeli ve ücreti. 

 

 Maliyet Bedeli: 

 Madde 262 - Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin 

artırılması münasebetleriyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin 

toplamını ifade eder. 

 

 Borsa Rayici: 

 Madde 263 - Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse 

ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele 

gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder. 

 Normal temevvüçler dışında fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son 

muamele günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak 

aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

 Tasarruf Değeri: 

 Madde 264 - Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için 

arzettiği gerçek değerdir. 

 

 Mukayyet Değer: 

 Madde 265 - Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen 

hesap değeridir. 

 

 Ġtibari Değer: 

 Madde 266 - İtibari değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan 

değerlerdir. 

 

 Rayiç Bedel: 

 Mükerrer Madde 266- (Ek: 2365 - 30.12.1980) Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin 

değerleme günündeki normal alım satım değeridir. 

 

 Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti: 

 Madde 267 - Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmiyen veyahut doğru 

olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran 

haiz olacağı değerdir. 
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 Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin olunur. 

Birinci sıra : (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin 

yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli 

bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış 

fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin 

olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır. 

 İkinci sıra : (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli 

bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan 

satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli 

eder. 

 (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Üçüncü sıra : (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre 

belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu 

ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya 

için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere 

mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, dava açılması 

verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. 

 Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait 

kayıt ve cetveller ispat edici kağıtlar olarak muhafaza edilir. 

 Yukarıdaki esaslarla mukayyet olmaksızın kaza mercilerinin re'sen biçtikleri değerler 

ile zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamelerde yer alan unsurlar emsal bedeli yerine 

geçer. Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru olarak tayin 

edilememesi hallerinde tespit edilecek emsal ücret de aynı esaslara göre tayin olunur. 

 

 Vergi Değeri: 

 Madde 26 - (DeğiĢik: 4751 - 3.4.2002 / m.1 b - Yürürlük m.8 a) Vergi değeri, bina 

ve arazinin Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen değeridir.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ġktisadi ĠĢletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme 

 

 Gayrimenkuller: 

 Madde 269 - İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile 

değerlenir. 

 Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir : 

 1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı; 

 2. Tesisat ve makinalar; 

 3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 

 4. Gayrimaddi haklar. 

 

 Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Giren Giderler: 

 Madde 270 - Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, 

aşağıda yazılı giderler girer: 

 1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri nakliye ve montaj giderleri; 

 2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tevsiyesinden 

mütevellit giderler. 

 (Değişik son fıkra: 2365 - 30.12.1980) Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve 

tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve (DeğiĢik ibare: 5035 - 25.12.2003 / m.48 1c - Yürürlük 

m.50 d) "Özel Tüketim Vergilerini" maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler 

arasında göstermekte mükellefler serbesttirler. 

 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4751.htm#1
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4751.htm#8
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 ĠnĢa ve Ġmal Giderleri: 

 Madde 271 - İnşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makina ve tesisatta, 

bunların inşa ve imal giderleri, satın alma bedeli yerine geçer. 

 

 Gayrimenkullerde veya Elektrik Üretim ve Dağıtım Vakıflarında Maliyet 

Bedelinin Artması: 

 Madde 272- (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 5398 - 3.7.2005 / m.24/a) Normal bakım, 

tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım 

varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan 

giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline 

eklenir. 

 (Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve 

barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı 

olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile 

değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan 

giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.) 

 Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının 

işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir 

ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının 

veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait 

giderler de bu hükümdedir. 

 Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem 

tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden 

maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir.  

 

 DemirbaĢ EĢya: 

 Madde 273 - Alat, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. 

Bunların maliyet bedeline giren giderler, satınalma bedelinden gayri komisyon ve nakliye 

giderleri gibi özel giderlerdir. 

İmal edilen alat, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satınalma bedeli yerine 

geçer. 

 

 Emtia 

 Madde 274 - (DeğiĢik: 5024 - 17.12.2003 / m.1 - Yürürlük m.10) Emtia, maliyet 

bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri 

%10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci 

maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu 

hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.  

 

 Ġmal Edilen Emtia: 

 Madde 275 - İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda 

yazılı unsurları ihtiva eder: 

 1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin bedeli; 

 2. Mamule isabet eden işçilik; 

 3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse; 

 4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine 

katılması ihtiyaridir.); 

 5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj 

malzemesinin bedeli. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5398.htm#24
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#1
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 Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıki unsurları ihtiva etmek 

şartiyle diledikleri usulde tayin edebilirler. 

 (Son fıkra, 30 Aralık 1980 tarih ve 2365 sayılı Kanunun 51 nci maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Zirai Mahsuller: 

 Madde 276 - Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli, zirai 

mahsullerin hususiyetlerine göre 275'inci maddede yazılı unsurlara mütenazır olarak Maliye 

Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dairesinde hesaplanır. 

 

 Hayvanlar: 

 Madde 277 - (Değişik: 205 - 19.2.1963) Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet 

bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tespiti mümkün olmıyan ahvalde maliyet bedeli yerine 

emsal bedeli alınır. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli, işletmenin bulunduğu mahal (Gezici 

hayvancılıkta kışlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiş olan ortalama maliyet 

bedelidir. 

 

 Kıymeti DüĢen Mallar: 

 Madde 278 - Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, 

çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli 

bir azalış vakı olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmıyan hurdalar ve 

döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir. 

 

 Menkul Kıymetler: 

 Madde 279 - (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 

51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma 

belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile 

değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa 

değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur 

farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının 

eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve 

zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan 

menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir. 
30

 

 

 Yabancı Paralar: 

 Madde 280 - (Değişik 1. fıkra: 485 - 26.6.1964) Yabancı paralar borsa rayici ile 

değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli 

esas alınır. 

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca 

 tespit olunur.  

 (Değişik 3. fıkra: 4369 - 22.7.1998) Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli 

veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede 

bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü 

kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme 

gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır. 

 

                                                           
30

 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-b maddesi hükmü gereğince 31.12.1998 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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 (...) (Madde 280 nin son fıkrası, 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı R.G.'de 

yayımlanan, 17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı Kanunun 9. maddesinin (a) bendi hükmü 

gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  
 

 Alacaklar: 

 Madde 281 - (DeğiĢik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/1-b - Yürürlük m.61/2) 
"Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit 

alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır." 

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine icra olunabilir.  

 Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet 

Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır. 

 Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez 

Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme 

günü kıymetine icra ederler. 

 

 Ġlk Tesis ve Taazzuv Giderleri ve PeĢtemallıklar: 

 Madde 282 - Kurumlarda aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri mukayyet değeri 

ile değerlenir. 

 Bu değer, ilk tesis ve taazzuv için yapılan giderlerden fazla olamaz. 

Kurumun tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması veyahut da işlerin devamlı bir surette 

genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderler bu 

cümledendir. 

 İlk tesis ve taazzuv giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. 

 Gerçek veya tüzel kişilerde peştemallıklar da mukayyet değerleriyle değerlenir. 

 

 Aktif Geçici Hesap Kıymetleri 

 Madde 283 - Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderler ile cari 

hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiş olan hasılat, mukayyet değerleri üzerinden 

aktifleştirilmek suretiyle değerlenir. 

 Zirai işletmelerde henüz idrak edilmemiş olan mahsuller için yapılan giderler (Hazırlık 

işleri giderleri gibi) de bu madde hükmüne göre aktifleştirilerek değerlenir. 

 

 Kasa Mevcudu: 

 Madde 284 - Kasa mevcutları itibari kıymetleriyle değerlenir; yabancı paralar 

hakkında 280'inci madde hükmü uygulanır. 

 

 Borçlar: 

 Madde 285 - (DeğiĢik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/1-c) "Borçlar mukayyet 

değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme 

gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır." 

 Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. 

Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez 

Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır. 

 Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet Merkez Bankasına 

resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü 

kıymetine irca ederler.(Ek fıkra: 3239 - 4.12.1985) Alacak senetlerini değerleme gününün 

kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak 

zorundadırlar. 

 

 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#9
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 Tahviller: 

 Madde 286 - Eshamlı şirketlerle iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri 

itibari değerleriyle değerlemeye mecburdurlar. 

 

 Pasif Geçici Hesap Kıymetleri: 

 Madde 287 - Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil olunan hasılat ile cari 

hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş olan giderler mukayyet değerleri üzerinden 

pasifleştirilmek suretiyle değerlenir. 

 

 KarĢılıklar: 

 Madde 288 - Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemeyen 

ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadiyle 

hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir. 

Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlenir. 

Amortisman kayıtları hakkındaki özel hükümler mahfuzdur. 

 

 Özel Haller: 

 Madde 289 - Bu bölümde yazılı olmayan veyahut yazılı olup da kendi ölçüleriyle 

değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi kıymetlerden bina ve arazi vergi değerleriyle, 

diğerleri, varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle değerlenir. 

 

 Serbest Meslek Erbabının Tesisleri: 

 Madde 290 - Serbest meslek erbabının amortismana tabi tuttukları tesisat, mefruşat, 

demirbaş eşyalarını değerlemede de bu bölümün hükümleri uygulanır. 

 

 Finansal Kiralama ĠĢlerinde Değerleme: 

 Mükerrer Madde 290. - (Ek: 4842 - 9.4.2003 / m.25 - Yürürlük m.39 h) 1. Finansal 

kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet ile sözleşmeden doğan 

hak, borç ve alacakların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

 Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve 

sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye 

göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenir. 

 Kiralayan tarafından sözleşmeden doğan alacak, kiralama süresi boyunca yapılacak 

kira ödemelerinin toplam tutarı, kiralama konusu iktisadi kıymet ise, bu iktisadi kıymetin net 

bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar 

ile değerlenir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadi kıymet 

iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen 

kazançlar gibi işleme tabi tutulur. 

 Kiralayan tarafından aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri 

arasındaki fark, gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenir. 

Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya alım satımını yapması 

halinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate alınır. Rayiç 

bedel ile maliyet bedeli arasındaki fark, normal bir satış işleminden elde edilen kar veya zarar 

olarak işleme tabi tutulur. 

 2. Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma 

hakkı, bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci 

bölümünde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden 

değerlemeye ve amortismana tabi tutulur. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4842.htm#25
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 Kiralayan tarafından, finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin bu maddenin (1) 

numaralı fıkrasının üçüncü paragrafına göre belirlenen değeri üzerinden amortisman 

ayrılmaya devam olunur. 

 Bu madde kapsamında değerlenen borç ve alacak tutarları reeskonta tabi tutulmaz. 

Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara 

ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç 

tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır. 

 Kiralayan tarafından gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadi kıymetin 

finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem sonunda 

anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz 

oranı yaratacak şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilir. 

 3. Bu maddenin uygulamasında aşağıda yer alan tanımlar dikkate alınır. 

 Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip 

devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan 

kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır. 

Kiralama işleminde; iktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, 

kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma 

hakkı tanınması, kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80'inden daha 

büyük bir bölümünü kapsaması veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü 

değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90'ından daha büyük bir değeri 

oluşturması hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda kiralama işlemi finansal kiralama 

kabul edilir. 

 Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile 

sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans 

sözleşmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez. 

 Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri, sadece, sözleşmede kira süresi 

sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi sonunda 

kiralama konusu gayrimenkulu düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınmışsa bu madde 

kapsamında değerlendirilir. 

 Kira Ödemeleri: Sözleşmeye göre, kira süresi boyunca yapılması gereken kira 

ödemeleridir. Kira süresi sonunda, kiralama konusu iktisadi kıymetin kalan değerine ilişkin 

bir taahhüt olması halinde bu değer de kira ödemesi kabul edilir. 

 Kira süresi sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadi kıymeti satın alma hakkı 

tanındığı ve sözleşme tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda kira 

ödemeleri kira süresi boyunca yapılan kira ödemeleri ile satın alma hakkının kullanılması 

durumunda ödenmesi gereken bedelin toplamıdır. 

 Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, 

kiralamada kullanılan faiz oranının dikkate alınması suretiyle hesaplanan bugünkü 

değerlerinin toplamıdır. 

 Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya konu 

iktisadi kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı 

kullanılır. 

 Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı: Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer 

toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadi kıymetin rayiç bedeline eşitleyen 

iskonto oranıdır. 

 4. Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulamasına yönelik usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Servetleri Değerleme 

 

 Esaslar: 

 Madde 291 - Bir vergiye matrah olan servetin veya servet unsurlarının 

değerlenmesinde bu bölümde yazılı esaslar cari olur. 

 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun tatbikinde yabancı memleketlerde bulunan 

malların o memlekette cari usul ve esaslara göre tayin ve tespit olunacak değerleri aynen 

nazara alınır. 

 

 Ticari Sermaye: 

 Madde 292 - Vergilendirilecek bir servete dahil ticari sermayenin unsurlarından 

bulunan emtia, gemiler ve taşıtlar, tesisat ve makinalar, demirbaş eşya ve diğer menkul 

mallar, emsal bedelleri ile değerlenir. 

 

 Menkul Mallar ve Gemiler: 

 Madde 293 - Ticari sermayeye dahil olmıyan ev eşyası, mücevherat, sanat eserleri 

gibi menkul mallar ve gemiler emsal bedelleri ile değerlenir. 

 

 Esham, Tahvilat ve Yabancı Paralar: 

 Madde 294 - (Değişik: 485 - 26.6.1964) Ticari sermayeye dahil olsun olmasın bütün 

esham ve tahvilat borsa rayici ile borsada kayıtlı olmayan esham ve tahvilat, emsal bedelleri 

ile değerlenir. Borsa rayicinin tekerrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine emsal 

bedeli esas olur. 

 Ticari sermayeye dahil olsun olmasın yabancı paraların ve yabancı paralar üzerinden 

tanzim edilmiş alacak ve borç senetlerinin değerlenmesinde ikinci bölümün hükümleri 

uygulanır. 

 

 Alacak ve Borçlar: 

 Madde 295 - Ticari sermayeye dahil olsun veya olmasın senetli ve senetsiz bütün 

alacak ve borçlar ikinci bölümdeki hükümlere göre değerlenir. 

 

 Haklar: 

 Madde 296 - Tescile tabi bilumum hakların değeri, tesisleri sırasında tapu siciline 

kaydedilen bedeldir. 

 Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla birinci fıkranın dışında kalan bilumum 

haklar (Sınai ve edebi mülkiyet hakları ve imtiyazlar dahil) emsal bedelleriyle değerlenir. 

 Veraset yoliyle veya sair suretle ivazsız ve bedelsiz bir tarzda intikal eden intifa 

hakları aşağıdaki şekilde değerlenir : 

 1. İntifa hakkı sahibinin yaşı intikal tarihinde yirmiyi doldurmamış olduğu takdirde 

gayrimenkulün emsal bedelinin onda yedisi intifa hakkının ve onda üçü çıplak mülkiyet 

hakkının değeri sayılır. 

 2. İntifa hakkı sahibinin yaşı intikal tarihinde yirmiyi aşkın olduğu takdirde yukarıki 

bentte yazılı nispet, her tam on yıllık bir devre için çıplak mülkiyet hakkı onda bir artırılmak 

ve intifa hakkı onda bir indirilmek suretiyle değer tayin olunur. 

 3. İntifa hakkı sahibinin yaşı intikal tarihinde yetmişi aşkın ise gayrimenkulün emsal 

bedelinin onda biri intifa hakkının ve onda dokuzu çıplak mülkiyet hakkının değeri sayılır. 

 4. Sabit bir süre için tayin edilmiş olan intifa hakkının değeri yaş kaydı nazara 

alınmaksızın sürenin her tam on yılı için gayrimenkul emsal bedelinin onda ikisi olarak 

hesaplanır. 
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 5. Ömür boyunca aylık gelir şeklinde vaki ivazsız intikallerde bu gelirin ödeneği 

azami süreye göre baliğ olacağı miktar bulunarak intifa hakkı sahibinin ödemenin başladığı 

tarihteki yaşı elliyi aşmış ise elliden yukarı her yaş yılı için yirmide biri indirilmek suretiyle 

değeri tayin olunur. Ancak ömür boyunca aylık gelir, muayyen bir sermaye ödenerek tasfiye 

edilmiş ise bu sermaye aynen değer olarak kabul edilir. 

 6. Hayat kaydiyle ödenen rant şeklinde vaki ivazsız intikallerde intifa hakkı sahibinin 

yaşı, ödemenin başladığı tarihte kırkı aşmamış ise rantın bir yıllık tutarının yirmi katı değeri 

sayılır. İntifa hakkı sahibinin yaşı, ödemenin başladığı tarihte kırkı aşmış ise kırktan yukarı 

her tam on yıllık bir devre için yirmi katın dörtte biri indirilmek suretiyle rantın değeri takdir 

olunur. intifa hakkı sahibinin yaşı, ödemenin başladığı tarihte yetmişi aşmış ise rantın değeri 

bir yıllık tutarıdır. 

 

 Bina ve Arazi: 

 Madde 297 - (Değişik: 1318 - 29.7.1970) Ticari sermayeye dahil olsun olmasın 

bilumum binalarla arazi vergi değeri ile değerlenir. 

 (Son iki fıkra, 30 Aralık 1980 tarih ve 2365 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Yetki: 

 Madde 298 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Bu bölümde yazılı emsal bedelleri ile alacak 

ve borçların değerleri 72'nci maddede yazılı Takdir Komisyonu tarafından tespit edilir. 

 

 Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı:  

 Mükerrer Madde 298.- (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 5024 - 17.12.2003 / m.2 - 

Yürürlük m.10) A) Mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere 

göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. 

 1. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 

fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den 

ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon 

düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte 

gerçekleşmemesi halinde sona erer. 

 Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla mali tabloları 

düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde 

yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son 

ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate 

alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme 

yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi 

sonunda da düzeltme yapılır. 

 Bakanlar Kurulu; bu maddede yer alan %100 oranını %35'e kadar indirmeye veya 

tekrar kanuni seviyesine kadar yükseltmeye, %10 oranını ise %25'e kadar çıkarmaya veya 

tekrar kanuni seviyesine kadar indirmeye yetkilidir. 

 2. Bu maddenin uygulanmasında; 

 a) Parasal olmayan kıymetler; parasal kıymetler dışındaki kıymetleri, 

 b) Parasal kıymetler; Türk Lirasının değerindeki değişmeler karşısında nominal 

değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen 

kıymetleri (Yabancı paralar da parasal kıymet olarak dikkate alınır.), 

 c) Enflasyon düzeltmesi; parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde 

dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, mali tablonun ait 

olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasını, 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#2
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 d) Düzeltme katsayısı; mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, 

düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen 

katsayıyı, 

 e) Ortalama düzeltme katsayısı; mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, 

bu endeks ile bir önceki dönemin sonundaki fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesi sonucu 

bulunan endekse bölünmesiyle elde edilen katsayıyı, 

 f) (DeğiĢik: 5479 - 30.3.2006 / m.11 - Yürürlük m.15/(2)) Fiyat endeksi (ÜFE); 

Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici Fiyatları Genel 

Endeksini,  

 g) Reel olmayan finansman maliyeti; her türlü borçlanmada, borç tutarlarına (yabancı 

para üzerinden borçlanmalarda (DeğiĢik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.9 - Yürürlük m.61/2) 

"borcun alındığı tarihteki" Türk Lirası karşılıklarına), borcun kullanıldığı döneme ait TEFE 

artış oranının uygulanması suretiyle hesaplanan tutarı, 

 h) Toplulaştırılmış yöntemler; 

 aa) Basit ortalama yöntemi; gelir tablosu kalemleri ile stokların düzeltmede esas 

alınacak tarihlere bağlı kalınmaksızın dönem ortalama düzeltme katsayısı ile çarpılması 

suretiyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasını, 

 ab) Hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi; dönem sonu stok ve dönem içinde satılan mal 

maliyetinin enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının hareketli ağırlıklı ortalama 

düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasını (Bir önceki 

döneme ait düzeltilmiş satılan mal maliyeti enflasyon düzeltmesi yapılan dönemin sonuna 

taşıma katsayısı uygulanarak taşınır. Bu hesaplamalarda amortisman ve reel finansman 

giderleri, endekslenmeden dikkate alınır.), 

 i) Hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısı; enflasyon düzeltmesine tabi 

tutulmuş dönem başı stoğun ilgili dönemin sonuna taşınmış değeri ile dönem içi alış ve 

giderlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerleri toplamının, dönem başı stok ile 

dönem içi alış ve giderlerin enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının toplamına 

bölünmesi ile bulunan katsayıyı, 

 j) Taşıma; mali tablolardaki parasal ve parasal olmayan tutarların, taşıma katsayısı 

kullanılarak ilgili dönemin sonundaki yeni değerlerinin hesaplanması işlemini, 

 k) Taşıma katsayısı; mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, bir önceki 

dönemin sonundaki (yıl içinde işe başlayanlarda, işe başlanılan aya ilişkin) fiyat endeksine 

bölünmesiyle elde edilen katsayıyı, 

 l) Enflasyon fark hesapları; parasal olmayan kıymetlerin düzeltme işlemi sonrası 

değeri ile düzeltme öncesi değeri arasındaki farklarının kaydedildiği hesapları, 

 m) Enflasyon düzeltme hesabı; parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu 

oluşan farkların kaydedildiği hesabı (Bu hesap enflasyon fark hesapları ile karşılıklı olarak 

çalışır. Parasal olmayan aktif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan 

farklar bu hesabın alacağına, parasal olmayan pasif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi 

tutulması sonucu oluşan farklar ise borcuna kaydedilir. Enflasyon düzeltme hesabının 

bakiyesi gelir tablosuna aktarılmak suretiyle kapatılır.), 

 n) Net parasal pozisyon; parasal varlıklarla parasal yükümlülükler arasındaki farkı, 

İfade eder. 

 3. Düzeltme işleminde aşağıdaki tarihler esas alınır: 

 a) Alış bedeli ile değerlenen menkul kıymetlerle mali duran varlıklar için; satın alma 

tarihi. 

 b) İlk madde ve malzeme, ticari mallar, yarı mamul ve mamul stokların maliyetine 

dahil edilen unsurlar, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde maliyeti oluşturan unsurlar, 

gelecek aylara ve yıllara ait giderler, maddi duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, 

maddi olmayan duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, özel tükenmeye tabi 
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varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, yıllara sari inşaat ve onarım hakedişleri, haklar ve 

şerefiyeler için; defterlere kayıt tarihi (Bunlara mahsuben verilen veya alınan parasal olmayan 

avanslar, ödeme veya tahsil tarihinden mahsup tarihine kadar düzeltilir.). 

 c) Parasal olmayan alınan depozito ve teminatlar ile avanslar, nakit olarak ödenmiş 

sermaye, hisse senetleri ihraç primleri, hisse senedi iptal karları için; tahsil tarihi. 

 d) Parasal olmayan verilen depozito ve teminatlar ile avanslar için; ödeme tarihi. 

 e) Ayni sermaye olarak konulan kıymetler için; mülkiyetin intikal ettiği tarih. 

 f) Kar yedekleri, geçmiş yıl karları ve net dönem karının sermayeye ilave edilmesi 

dolayısıyla artırılan sermaye için; tescil tarihi. 

 g) Nakdi sermaye karşılığı alınan hisse senetleri için; ödeme tarihi, ayni sermaye 

karşılığı alınan hisse senetleri için; sermaye olarak konulan kıymetlerin mülkiyetinin intikal 

ettiği tarih, temettü karşılığı alınan hisse senetleri için; iştirak edilen şirket sermayesinin tescil 

tarihi. 

 h) Parasal olmayan karşılıklar için; ilgili olduğu kıymetin düzeltmeye esas tarihi. 

 4. Düzeltme işleminde bu Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen 

tutarlar esas alınır. Ancak stokların, satılan malın ve maddi duran varlıkların maliyet bedeline 

ve mali duran varlıkların alış bedeline intikal ettirilen reel olmayan finansman maliyetleri 

düşüldükten sonra bulunan tutarlar düzeltmeye tabi tutulur. Toplulaştırılmış yöntemlerle 

düzeltmeye tabi tutulan kıymetlerin alış veya maliyet bedeline intikal ettirilen reel olmayan 

finansman maliyetlerinin düşülmesi ihtiyaridir. 

 Mükellefler; reel olmayan finansman maliyetini, toplam finansman maliyetlerine, ilgili 

döneme ait TEFE artış oranının dönem ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle 

belirlenen oranı uygulayarak da tespit edebilirler. Ancak bu yöntemi seçen mükellefler 

seçtikleri yöntemden bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap döneminin 

sonuna kadar dönemezler. 

 Belgelerde ayrıca gösterilen vade farklarının reel olmayan kısımları ile üç aydan fazla 

vadeli olan ve vade farkı düzenlenen belge üzerinde ayrıca gösterilmeyen işlemlerde alacak 

ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında esas alınan Merkez Bankasınca 

uygulanan faiz oranı kullanılarak hesaplanan vade farkı tutarının reel olmayan kısımları bu 

madde hükümlerine tabi tutulur. 

 (...) (Mükerrer Madde 298 in (A) fıkrasının (4) numaralı bendinin son fıkrası, 

31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı R.G.'de yayımlanan, 16.7.2004 tarih ve 5228 sayılı 

Kanunun 60/1-a maddesi hükmü gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  
 5. Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış 

yöntemleri uygulayabilirler. Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler 

seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap döneminin 

sonuna kadar dönemezler. 

 Enflasyon düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark hesaplarına ve enflasyon düzeltme 

hesabına kaydedilir. 

 Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve hakedişlere ilişkin düzeltmeler, 

enflasyon düzeltme hesabı yerine yıllara sari inşaat enflasyon düzeltme hesabına kaydedilir. 

Bu hesap işin bitiminde kar/zarar hesabına intikal ettirilir. 

 Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp 

yapılmadığına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınır. 

 Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba 

nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. (DeğiĢik 2. cümle: 5228 - 16.7.2004 / 

m.9 - Yürürlük m.61/2) Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme 
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sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince 

sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz.  

 Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan değerlerin elden çıkarılması halinde, bunlara 

ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet addolunur. 

 Matrahın tespitinde, kanunen kabul edilmeyen giderler, istisnalar ve geçmiş yıl mali 

zararları enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarları ile dikkate alınır. 

 6. Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanır. 

 Kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek 

erbabı da amortismana tabi iktisadi kıymetlerini bu maddede belirtilen hükümlere göre 

düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tabi tutabilirler. 

 7. Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir hesap döneminden sonra enflasyon 

düzeltme şartlarının yeniden oluşması halinde; enflasyon düzeltmesi yapılan en son 

dönemden başlamak üzere enflasyon düzeltmesi yapılır. Bu şekilde belirlenen geçmiş yıl karı 

vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez. Ancak, matrahın 

tespitinde geçmiş yıl mali zararları mukayyet değerleri ile dikkate alınır. Birikmiş 

amortismanlar, ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında 

ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltilir. 

 Bu işlemlerden doğan pasif kalemlere ait fark hesapları için (5) numaralı bendin 

beşinci paragraf hükmü uygulanır. 

 8. Maliye Bakanlığı; 

 a) Mükellef veya meslek grupları ya da mükelleflerin aktif toplamları veya ciroları 

itibarıyla; enflasyon düzeltmesinde toplulaştırılmış yöntemler kullanılmasına izin vermeye, 

toplulaştırılmış yöntem uygulanabilecek kalemleri belirlemeye, 

 b) Mükellef veya meslek grupları ya da mükelleflerin aktif toplamları veya ciroları 

itibarıyla hangi tür mali tabloların; enflasyon düzeltmesine tabi tutulup tutulmayacağını ve 

geçici vergi dönemlerinde düzeltilip düzeltilmeyeceğini belirlemeye, 

 c) (3) numaralı bentte yer almayan kıymetler için düzeltmeye esas alınacak tarihi 

belirlemeye, 

 d) Ortalama ticari kredi faiz oranının tespitine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, 

 e) Bölgeler, sektörler, iş grupları, iş nevileri veya parasal olmayan kıymetler itibarıyla 

döviz, altın ve benzeri değerleri esas alarak düzeltme yaptırmaya ve günlük olarak belirlenen 

endeks veya değerleri kullandırmaya, 

 f) Parasal ve parasal olmayan kıymetleri belirlemeye, 

 g) Net parasal pozisyon kar/zarar hesabı yaptırmaya, 

 h) Enflasyon düzeltmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye, 

 Yetkilidir. 

 9. (Ek: 5228 - 16.7.2004 / m.9 - Yürürlük m.61/2) Münhasıran sürekli olarak 

işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu fıkranın (1) 

numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar. 

 B) Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim 

ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya 

Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye 

Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.  

 C) (Ek: 5479 - 30.3.2006 / m.11 - Yürürlük m.15/(2)) Vergi Kanunlarında yer alan 

"toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibaresi "üretici fiyatları genel endeksi" ve "TEFE" ibaresi 

"ÜFE" olarak uygulanır.  
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İKİNCİ KISIM 

Vergi değerleri 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gayrisafi Ġratların Tespiti 

 

 Tahmin Esası: 

 Madde 299 - Binaların vergi değerine esas tutulan gayri-safi iratları tahrir ve tadilat 

komisyonlarınca bu bölümde yazılı esaslara göre tahmin olunur. 

 

 Gayrisafi Ġrat: 

 Madde 300 - Bir binanın yıllık gayrisafî iradı, o binanın bulunduğu mahalde cari olan 

normal kiralara nispetle sahibinin kiraya verdiği takdirde alabileceği kira bedelinden ibarettir. 

(*) 24 Haziran 1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunun 40-1 inci maddesi hükmü gereğince, 

1.1.1995'de yürürlüğe girer. 

 Gayrisafî iradın takdirinde; bina kiraya verilmiş ve kira bedeli yukarıdaki fıkra 

dairesinde emsalinin cari olan normal kiralarına uygun bulunmuş ise bu bedel esas tutulur. 

Aksi halde aşağıda yazılı esaslar gözetilmek suretiyle gayrisafî iradın takdiri yapılır. 

 1. Normal şartlar dahilinde ve genel surette binanın bulunduğu mahalde cari olan 

kiraların seviyesi; 

 2. Aynı nev'iden bulunan binaların getirdiği irat; 

 3. Binanın mevkii; 

 4. Binanın büyüklüğü; kat sayısı ve her kattaki oda ve daire adedi; 

 5. Dahili taksimatı itibariyle kullanış durumu ve mamurluk derecesi; 

 6. Asansör, kalorifer tesisatı bulunup bulunmadığı; 

 7. Kullanış tarzı. 

 Fabrika, değirmen ve imalathanelerin iratlarının takdirinde içerlerinde bulunan sabit 

istihsal tesisatı dahi nazara alınır. 

 

 Yıllık Ġrat: 

 Madde 301 - Gayrisafi iratlar yıllık tahmin olunur. Şu kadar ki, mevsimlik olarak 

kiraya verilmesi veya ikamet edilmesi mutat olan binaların bu süreye 

ait iratları yıllık sayılır. 

 Yılın belli zamanlarında işliyebilen değirmenler ile belli mevsimlerde çalışan fabrika 

ve imalathanelerin ve mevsimlik işliyen otel, banyo, plaj gibi gayrimenkullerin işletme 

süresine ait iratları da keza yıllık sayılır. 

 

 Rayiç: 

 Madde 302 - Gayrisafi iratların tahmininde, binanın bulunduğu birlikte genel tahrir 

veya mevzii tâdilata başlandığı, ferdi tadilatta, tadilatın yapıldığı yılda cari rayiçler esas 

tutulur. 

 

 Giderler: 

 Madde 303 - Gayrisafi iradın tahmininde, vergi, resim ve harçlar için yapılamaz. 

Ancak komisyonlarca kira mukavelelerinin incelenmesi sırasında su ve elektrik sarfiyatı, 

ısıtma giderleri ve buna benzer giderlerin kiraya veren tarafından deruhde edildiği görülürse, 

kira bedeli bu gibi giderler çıktıktan sonra nazara alınır. 
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 DöĢemesiz Tahmin: Madde 304 - Değirmen, fabrika ve imalathane tesisatı hariç 

olmak üzere gayrisafi irat döşemesiz binaya göre belli edilir. 

 

 Mütemmimat: 

 Madde 305 - A) Belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediye sınırları içindeki 

binaların ve belediye teşkilatı bulunmıyan yerlerde köyü teşkil eden binaların işgal eylediği 

saha dahilindeki binaların mütemmimatından olan arazi; 

 B) Her nerede olursa olsun, ticaret ve sanata tahsis edilmiş olan ve bunlarla birlikte 

aynı işte kullanılan arazi; 

 İrat takdirinde binaya tabidir. 

 Bina ile sınırlanmış olup kullanış tarzı itibariyle de bina ile birlikte teşkil eden avlu, 

bahçe ve sair arazi binanın mütemmimatındandır. 

 

 Ġfraz ve ġüyu: 

 Madde 306 - Aşağıda yazılı bina kısımları için ayrı ayrı irat tahmin olunur: 

 1. Bir çatı altında bulunup da kullanış tarzı ve kapıları ayrı olan bina kısımları; 

 2. Sahipleri arasında ifraz ve taksim edilmiş olan binaların müfrez kısımları (İfraz 

olunmayıp da şayian tasarruf olunan binaların iradı binanın genel heyeti itibariyle tahmin 

olunur.) 

 

 Ġrat ve Kıymet Münasebeti: 

 Madde 307 - Tahrir (Genel tahrir ve tadilat) esnasında, bir binanın gayrisafi iradını 

tahmin için kâfi vasıta ve karine bulunmadığı takdirde, binanın satılması halinde elde edilecek 

kıymet tahmin olunur ve bu kıymetin % 10'u safi irat olarak kabul edilir. 

 Safi iradı bu suretle tespit edilen binalar yılın belli zamanlarında kiraya verilen veya 

çalıştırılan binalardan olsa dahi safi irattan herhangi bir indirme yapılmaz. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Arazi Kıymetlerinin Tespiti 

 

 Tahmin Esası: 

 Madde 308 - Arazinin vergi değerine esas tutulan kıymetleri, tahrir ve tadilat 

komisyonlarınca bu bölümde yazılı esaslara göre tahmin olunur. 

 

 Arazi Kıymeti: 

 Madde 309 - Arazinin tahmin olunacak kıymeti alelade alım-satım kıymetidir. 

Arazi kıymetinin tahmininde aşağıdaki esaslar nazara alınır : 

 1. Normal şartlar dahilinde ve genel surette arazinin bulunduğu birlikte arazi satış 

kıymetlerinin seviyesi; 

 2. Aynı nev'iden arazinin satış kıymetleri; 

 3. Arazinin mevkii; 

 4. Tarımda kullanılan arazinin yetiştirme kuvveti, sulaklık derecesi, tarımın nev'i; 

 5. Arazinin büyüklüğü ve küçüklüğü; 

 6. Meskun yerlere, iskele ve istasyonlara yakınlığı. 

 

 Kıymet Rayici: 

 Madde 310 - Arazi kıymetinin tahmininde genel tahririn veya mevzii tâdilatın 

başladığı, ferdi tâdilat halinde tâdilatın yapıldığı yılda cari satış kıymetleri esas tutulur. 
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 Kıymet-Kira Münasebeti: 

 Madde 311 - Tahrir (Genel tahrir ve tadilat) esnasında arazinin alım, satım 

kıymetlerinin tayini mümkün olmazsa, o yerin kiraya verilmesi halinde getireceği kira tahmin 

ve bunun 10 misli arazinin kıymeti olarak kabul edilir. 

 

 Arazide Kira: 

 Madde 312 - Bir arazinin getireceği kiranın bilinmesi icabeden hallerde arazi 

kıymetinin onda biri emsal kirası sayılır. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Amortismanlar 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mevcutlarda Amortisman 

 

 Amortisman Mevzuu: 

 Madde 313 - (Değişik 1. fıkra: 2791 - 21.1.1983) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan 

ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu 

madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, 

demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, Bu 

Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. 

 (Ek fıkra: 4369 - 22.7.1998) İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra 

bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali 

öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler 

hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi 

tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar. 

 (Ek fıkra: 3239 - 4.12.1985) Değeri 770.- TL'yi 
31

 aşmayan peştemallıklar ile 

işletmede kullanılan ve değeri 770.- TL'yi  aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar 

amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik 

bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. 

 

 Arazide Amortisman: 

 Madde 314 - Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak : 

 1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve 

güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 

 2. İşletmede inşa edilmiş olan her nev'i yollar ve harklar; amortismana tabi tutulur. 

 

 Normal Amortisman: 

 Madde 315.- (DeğiĢik: 5024 - 17.12.2003 / m.3 - Yürürlük m.10) Mükellefler 

amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar 

üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri 

dikkate alınır.  

 

 

 

                                                           
31

 Madde 313 ün 3. fıkrasında yer alan ve 1.1.2011 tarihinden itibaren uygulanmakta olan tutarlar, 
26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul Kanunu G. Tebliğinin ilgili 
hükmü gereğince, 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 700.- TL 770 TL'ye yükseltilmiş ve 
metne işlenmiştir. 
 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#10
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/t261211-28154-9.htm


114 
 

 

 Azalan Bakiyeler Usuliyle Amortisman: 

 Mükerrer Madde 315 - (Ek: 205 - 19.2.1963) Bilanço esasına göre defter tutan 

mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden 

amortisman usulü ile yok edebilirler. 

 Bu usulün tatbikinde ; 

 1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan 

amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. 

 (Ek hüküm: 5024 - 17.12.2003 / m.4 - Yürürlük m.10) Enflasyon düzeltmesi yapılan 

dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tabi iktisadi kıymetin 

düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış 

değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir. 

 2. (DeğiĢik: 5024 - 17.12.2003 / m.4 - Yürürlük m.10) Bu usulde uygulanacak 

(DeğiĢik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/1-d) "amortisman oranı %50'yi geçmemek üzere 

normal amortisman oranının iki katıdır."  

 3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. 

Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir. 

 

 Madenlerde Amortisman: 

 Madde 316 - İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini 

kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, 

müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri gözönünde tutulmak ve her maden 

veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek 

nispetler üzerinden yok edilir. 

 

 Fevkalade Amortisman: 

 Madde 317 - Amortismana tabi olup : 

 1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen 

kaybeden; 

 2. Yeni icatlar dolayısıyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen 

kullanılmaz bir hale gelen; 

 3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve zyıpranmaya 

maruz kalan; 

 Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili 

bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin 

mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" 

uygulanır. 

 

  

 Madde 318 - Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan amortisman nispetleri ilanların 

yapıldığı, ayrı ayrı tespit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap 

döneminden muteberdir. 

 (Değişik 2. fıkra: 2791 - 21.1.1983) Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği amortisman 

nispetlerini gerektiğinde değiştirmeye ve amortismanlarla ilgili diğer hususları tespite 

yetkilidir. 

 

 Amotisman Uygulama Süresi: 

 A) Nispet Bakımından: 

 Madde 319 - (...) (Madde 319, 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı R.G.'de 

yayımlanan, 17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı Kanunun 9. maddesinin (a) bendi hükmü 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#4
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#10
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#4
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#10
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#59
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#9
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gereğince, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  
 

 B) Süre Bakımından: 

 Madde 320 - Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin 

yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. 

(Ek fıkra: 4008 - 24.6.1994) (Değişik: 4108 - 25.5.1995) Faaliyetleri kısmen veya tamamen 

binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla 

kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife 

girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman 

ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında 

tamamen yok edilir. 
32

 

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. 

Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten 

düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. 

 

 C) Amortisman Usulü Seçme Açısından: 

 Mükerrer Madde 320 - (Ek: 205 - 19.2.1963) 1. İktisadi ve teknik bakımdan bir 

bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman 

usullerinden yalnız birisi uygulanabilir. 

 2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman 

ayrılmasına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. 

 3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya 

başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul değiştirenler 

keyfiyeti beyannamelerinde veya eski bilançolarda belirtmeye mecburdurlar. Kabul edilen 

yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taalluk ettiği dönemden itibaren nazara alınır. 

Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, bakiye amortisman süresine bölünmek 

suretiyle eşit miktarlarla yok edilir. 

 

 Amortisman Hesapları: 

 Madde 321 - Bu bölüm gereğince hesaplanan amortismanların, hesaplarda ayrıca 

gösterilmek şartiyle ilgili bulundukları değerlerden doğrudan doğruya indirilmesi veya pasifte 

ayrı bir karşılık hesabında toplanması caizdir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Alacaklarda ve Sermayede Amortisman 

 

 Değersiz Alacaklar: 

 Madde 322 - Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık 

imkan kalmıyan alacaklar değersiz alacaktır. 

 Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve 

mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. 

 İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren 

değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler. 

 

 ġüpheli Alacaklar: 

 Madde 323 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve 

idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartiyla : 

                                                           
32

 25 Mayıs 1995 tarih ve 4108 sayılı Kanunun 40-a maddesi hükmü gereğince, 1.1.1994 tarihinden 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
 



116 
 

 

 1. (Değişik: 2455 - 1.5.1981) Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 

 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu 

tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; 

Şüpheli alacak sayılır. 

 Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre 

pasifte karşılık ayrılabilir. 

 Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı 

alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. 

 Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr - 

zarar hesabına intikal ettirilir. 

 

 Vazgeçilen Alacaklar: 

 Madde 324 - Konkordato veya sulh yoliyle alınmasından vazgeçilen alacaklar, 

borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan 

vazgeçildiği yılın sonundan başlıyarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kâr 

hesabına naklolunur. 

 

 Sermayenin Ġtfası: 

 Madde 325 - İmtiyazlı işletmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden sonra, bedelsiz olarak 

Devlete veya Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikal etmesi 

imtiyazname gereğinden bulunduğu, imtiyaz mukavelenamesinde de sermayenin itfası için 

yıllık belli bir nispet veya miktar ayrılması gösterilmiş olduğu takdirde, bu nispet veya miktar 

üzerinden sermaye itfa olunur. 

 

 Ġlk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin ve PeĢtemallıkların Ġtfası: 

 Madde 326 - Kurumların aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giderleri ile 

peştemallıklar mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunur. 

 

 Özel Maliyet Bedellerinin Ġtfası: 

 Madde 327 - (DeğiĢik: 5398 - 3.7.2005 / m.24/b) Gayrimenkullerin, elektrik üretim 

ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı 

özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira 

veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması 

veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan 

giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Haller 

 

 Amortismana Tabi Malların Satılması: 

 Madde 328 - (Değişik:2365 - 30.12.1980) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 

satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark 

kâr ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest 

meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler. 

Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan 

meblağdır. 

 Devir ve trampa satış hükmündedir. 

 (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin 

mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve 

teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kâr, yenileme giderlerini 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5398.htm#24
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karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple 

olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan kârlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç 

yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu kârlar o yılın matrahına 

eklenir. 

 Yukarıki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan kâr, yeni değerler 

üzerinden bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. bu mahsup 

tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur. 

 

 Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı: 

 Madde 329 - Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya 

kısmen ziyaa uğrıyan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı 

bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan 

değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kâr veya zarar hesabına geçirilir. 

Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile ziyaa uğrıyan malların yenilenmesi işin mahiyetine 

göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse 

geçilmiş olursa bu takdirde tazminat fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte 

geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat 

farkları kâra ilave olunur. 

 (Ek fıkralar: 2365 - 30.12.1980) Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin 

tasfiyesi halinde bu tazminat fazlası o yılın matrahına eklenir. 

 Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan tazminat fazlası, 

yeni değerler üzerinden bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. 

Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına 

devam olunur. 

 

 Emtia Sigorta Tazminatı: 

 Madde 330 - Emtia ve zirai mahsul ve hayvan kıymetlerinde vukua gelen zayiat 

dolayısiyle alınan sigorta tazminatları bunların değerlerinden fazla olursa bu fazlalık kâra 

alınır. 

İşletme hesabı esasında tutulan defterde bu tazminat hasılat kaydedilir. 

 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 

Ceza Hükümleri 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

 

 Cezalar: 

 Madde 331 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Vergi kanunları hükümlerine aykırı 

hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları ((Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “vergi ziyaı 

cezası” ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılırlar.  

 

 Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı Haller: 

 Madde 332 - Velayet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyıma 

tevdi edilmiş olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı 

hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmazlar. Bu hallerde cezanın muhatabı, veli, vasi 

veya kayyımdır. 

 

 

 



118 
 

 

 Tüzel KiĢilerin Sorumluluğu: 

 Madde 333 - Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı 

hareketlerden tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir. 

 Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkındaki bu Kanunun 

10'uncu maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanır. 

 (Ek fıkra: 2365 - 30.12.1980) (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Bu Kanunun 359 uncu 

maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360 ıncı maddelerde 

öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur. 
33

 

 

 Damga Vergisi ve Damga Reminde Sorumluluk:  

 Madde 334 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Damga Vergisi ve Damga Resmi 

uygulamalarında gerek nispi, gerek maktu vergi ve resimlerle ilgili cezadan sorumlu olanlar 

birden fazla olduğu takdirde, yekdiğerine müracaat hakları mahfuz kalmak üzere, 

müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

 

 Tek Fiil ve ÇeĢitli Suç ĠĢlemesi:  

 A) Muhtelif Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi: 

 Madde 335 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “Vergi 

ziyaı cezasında” cezayı istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış 

olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir. 
34

 

 

 B) Muhtelif Cezayı Ġstilzam Etmesi: 

 Madde 336 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Cezayı istilzam eden tek bir fiil (Değişik 

ibare: 4369 - 22.7.1998) “vergi ziyaı ve usulsüzlük” birlikte işlenmiş olursa bunlara ait 

cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. 
35

 

 Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi ziyaına da sebebiyet verildiği sonradan 

anlaşıldığı takdirde, evvelce usulsüzlük cezası kesilmiş olması, bu cezanın ziyaa uğratılan 

vergiden dolayı kesilmesi gereken (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “vergi ziyaı” cezası ile 

mukayesesine ve noksan kesilen cezanın ikmaline mani değildir. 
36

 

 

 Fiil Ayrılığı: 

 Madde 337 - (Değişik 1. fıkra: 2365 - 30.12.1980) Ayrı ayrı yapılmış (Değişik ibare: 

4369 - 22.7.1998) “vergi ziyaı” veya usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. Şu kadar ki, 

352'nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla 

yapıldığı takdirde birden fazlasının herbiri için, birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir. 
37

 

 Aynı nev'i usulsüzlükten maksat, fiillerin 352'nci maddede gösterilen derece ve 

fıkralar itibariyle yekdiğerine mutabakatıdır. 

 

 ĠĢtirak: 

 Madde 338 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 

82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

                                                           
33

 Değişik ibare ve madde değişiklikleri, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü 
gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
34

 Değişik ibare ve madde değişiklikleri, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü 
gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
35

 Değişik ibare ve madde değişiklikleri, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü 
gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
36

 Değişik ibare ve madde değişiklikleri, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü 
gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
37

 Değişik ibare ve madde değişiklikleri, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü 
gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
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 Tekerrür: 

 Madde 339 - (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya 

usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip 

eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza 

kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında 

artırılmak suretiyle uygulanır.
38

 

 

 Suçlarda BirleĢme: 

 Madde 340 - (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Bu Kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve 

usulsüzlük cezaları ile 359 uncu maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve 

tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez. 

Bu Kanunla vergi cezasıyla cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359 uncu maddeye göre suç 

teşkil ettiği takdirde vergi cezası kesilmesi söz konusu madde hükmüne göre takibat 

yapılmasına engel olmaz.
39

 

 

 Vergi Zıyaı: 

 Madde 341 - Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili 

ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin 

zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. 

 Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair 

suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet 

vermek de vergi ziyaı hükmündedir. 

 Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya 

tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez. 

 

 Veraset ve Ġntikal Vergisinde Ek Süre: 

 Madde 342 - (Değişik: 3181 - 10.4.1985) Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin 

mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan 

başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı olmamış sayılır. 

 Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük bir mühlet verilir. Bu 

hususta da yukarıdaki hüküm cari olur. 

 

 En Az Ceza Haddi: 

 Madde 343 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyle 

kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka, senet ve ilan için (8,80) - TL'den 
40

 az 

olmaz. Diğer vergilerde her vergi için (18) TL'ye baliğ olmayan cezalar kesilmez. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Değişik ibare ve madde değişiklikleri, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü 
gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
39

 Değişik ibare ve madde değişiklikleri, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü 
gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 
40

 Madde 343 de yeralan damga vergisinde "8,00.- TL.", diğer vergilerde "17- TL." değerindeki tutarlar, 
26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul Kanunu G. Tebliğinin ilgili 
hükmü gereğince, 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/t261211-28154-9.htm
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İKİNCİ KISIM 

Vergi Cezaları 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGĠ ZĠYAI CEZASI 

 

 Vergi Ziyaı Cezası 
41

 

 Madde 344 - (DeğiĢik: 4369 - 22.7.1998) 

 (DeğiĢik 1. ve 2. fıkralar: 5728 - 23.1.2008 / m.275) 341 inci maddede yazılı hallerde 

vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan 

verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.  

Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu 

fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır. 

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra 

verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için 

bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. 
42

 

(Son fıkra, 11.8.1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 

 Kaçakçılıkta Ceza: 

 Madde 345 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 

82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 TeĢvik: 

 Madde 346 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 

82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Yardım:  

 Madde 347 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 

82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Ağır Kusurun Tarifi 

 Mükerrer Madde 347 - (Değişik: 4008 - 24.6.1994) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı 

Kanunun 82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 

 Kusurun Tarifi: 

 Madde 348 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 

82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Ağır Kusurda Ceza  

 Madde 349 - (Değişik: 4008 - 24.6.1994) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 

82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

                                                           
41

 Madde 344 ün "Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası" şeklindeki başlığı, , 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı 
R.G.'de yayımlanan, 23.1.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun'un 275. maddesi hükmü gereğince 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
42

 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5728.htm#275
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5728.htm#275
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 Kusurda Ceza: 

 Mükerrer Madde 349 - (Ek: 2365 - 30.12.1980) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı 

Kanunun 82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Tahrire Dayanan Vergiler ile Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden 

 Verilen Beyannameler Ġçin Kusur Cezası:  

 Madde 350 - (Değişik: 4008 - 24.6.1994) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 

82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Usulsüzlük 

 Usulsüzlüğün Tarifi: 

 Madde 351 - Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine 

riayet edilmemesidir. 

 

 Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları: 

 Madde 352 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve 

bu Kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı 

cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir. 

 (I)'İNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER: 

 1. (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş 

olması; 

 2. Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış 

olması; 

 3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi 

yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması; 

 4. (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82-a maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 5. Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince 

yapılan davette müddetinde icabet edilmemesi; 

 6. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219 uyulmamış olması 

(Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek 

fiil sayılır. 

 7. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi; 

 8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin 

yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik 

ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.); 

 9. (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “Diğer ücretler” üzerinden salınan Gelir 

Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması; 

 10. (18 Nisan 1984 tarih ve 2995 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 11. (Ek: 3239 - 4.12.1985) Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342'nci 

maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması. 

 (II)'İNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER: 

 1. (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin 

sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması; 

(...) (Parantez içi hükmü, 3.4.2002 tarih ve 4751 sayılı kanunun 7. maddesinin a bendi 

hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  
 2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva 

edecek doğru bir şekilde yapılmaması; 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4751.htm#7
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 3. (18 Nisan 1984 tarih ve 2995 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 4. (Değişik: 3505 - 3.12.1988) Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında 

yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç). 

 5. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış 

olması; 

 6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin 

sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması; 

 7. (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların 

kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer 

düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması; 

8. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve 

vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 

 

BĠRĠNCĠ DERECE USULSÜZLÜKLER (*) 

  

1- Sermaye Şirketleri 105 

                   2- Sermaye Şirketi Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar ve 

Serbest Meslek Erbabı 
66 

3- İkinci Sınıf Tüccarlar 33 

                   4- Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir 

Vergisine Tabi Olanlar 
16 

5- Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 8,80 

6- Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4 

  

(*) Birinci Derece Usulsüzlüklerde Yer Alan Tutarlar, 26.12.2011 tarih ve 28154 

sayılı R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul Kanunu G. Tebliğinin ilgili hükmü 

gereğince, 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiĢtirilmiĢ ve metne 

iĢlenmiĢtir.  

ĠKĠNCĠ DERECE USULSÜZLÜKLER (*) 

    

1- Sermaye Şirketleri 58 

                   2- Sermaye Şirketi Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar ve 

Serbest Meslek Erbabı 
33 

3- İkinci Sınıf Tüccarlar 16 

4- Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine 

Tabi Olanlar 
8,80 

5- Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 4 

6- Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2,30 

  

(*) Ġkinci Derece Usulsüzlüklerde Yer Alan Tutarlar, 26.12.2011  

tarih ve 28154  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/t261211-28154-9.htm
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 sayılı R.G.'de yayımlanan, 411 sayılı Vergi Usul Kanunu G. Tebliğinin ilgili  

 hükmü gereğince, 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiĢtirilmiĢ ve  

 metne iĢlenmiĢtir. 

 

 

 Özel Usulsüzlükler ve Cezaları:  

 A) Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer ġekil ve Usul 

 Hükümlerine Uyulması 
43

  

 Madde 353 - 1. (Değişik: 4108 - 25.5.1995) Verilmesi ve alınması icabeden fatura, 

gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması 

veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu 

belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için 180 TL'den 

aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u 

nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı 

özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 88.000 TL'yi geçemez. 

 2. (Değişik: 4108 - 25.5.1995) Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen 

fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri 

listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; 

düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile 

örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti 

halinde, her bir belge için 180 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 

her bir tespit için 8.800 TL'yi, bir takvim yılı içinde ise 88.000 TL'yi aşamaz. 

 3. (Değişik: 4108 - 25.5.1995) 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı 

bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, 

serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu 

taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara bu maddenin 2 numaralı 

bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu kadar ki, bu 

cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığna ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar 

tarafından yapılması şarttır. (Ek cümle: 5615 - 28.3.2007 / m.20) Maliye Bakanlığı Gelir 

İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya 

yetkilidir. Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge 

almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer. 

 4. (Değişik: 4108 - 25.5.1995) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat 

defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen 

defterleri; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü 

gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde 

ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma 

veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit 

için 180 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 5. (...) (Madde 353 ün (5) numaralı bendi, 31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı R.G.'de 

yayımlanan, 16.7.2004 tarih ve 5228 sayılı Kanunun 60/1-b maddesi hükmü gereğince 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  
 6. (Değişik: 4108 - 25.5.1995) Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, 

tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile mahasebeye yönelik 
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bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara 

uymayanlara 4.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 7. (Ek: 4108 - 25.5.1995) Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen 

mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 220 TL özel usulsüzlük cezası 

kesilir.  

 8. (Ek: 4369 - 22.7.1998) Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya 

kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 660 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. (Ek 

cümle: 6009 - 23.7.2010 / m.11) “Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük 

cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 130.000 TL’yi aşamaz.” 

 9. (Ek: 4369 - 22.7.1998) 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik 

numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin 

bildirimleri Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, 

disket, mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında 880 TL özel 

usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine 

neden olan kişilere rücu edebilirler. 

 10. (Ek: 4369 - 22.7.1998) Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye 

Bakanlığı’nın özel işaretle görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 660 TL 

özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde 

bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde 

hükmü uygulanmaz. 

 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

 

 B) Veraset ve Ġntikal Vergisinde;  

 Madde 354 - (...) (Madde 354, 30 Aralık 1980 tarih ve 2365 sayılı Kanunun 78 inci 

maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 ĠĢyeri Kapatma Cezası: 

 Mükerrer Madde 354 - (...) (Mükerrer Madde 354, 31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı 

R.G.'de yayımlanan, 16.7.2004 tarih ve 5228 sayılı Kanunun 60/1-c maddesi hükmü 

gereğince yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  
  

 C) Damga Vergisinde:  

Madde 355.- (DeğiĢik: 5281 - 30.12.2004 / m.15 - Yürürlük m.45/11) Damga Vergisi 

ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya 

örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kağıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi 

üzerinden maktu vergilerde %50, nispi vergilerde %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, bu madde kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezaları her bir kağıt için 1 Yeni 

Türk Lirasından az olamaz.  

 

 D) Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256,257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne 

 Uymayanlar Ġçin Ceza:  

 Mükerrer Madde 355 - (Ek: 2365 - 30.12.1980) (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Bu 

Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 

257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde 

bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
44
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 1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında (DeğiĢik ibare: 5904 - 

16.6.2009 / m.22 / Yürürlük / m.40) “1.170 Türk Lirası”, 

 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler 

hakkında (DeğiĢik ibare: 5904 - 16.6.2009 / m.22 / Yürürlük / m.40) “580 Türk Lirası”,  

 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında (DeğiĢik ibare : 

5904 - 16.6.2009 / m.22 / Yürürlük / m.40) “280 Türk Lirası”,  

 Özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak 

yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik 

veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve 

belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin 

uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. (Ek cümle : 

5904 - 16.6.2009 / m.22 / Yürürlük / m.40) “Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin 

usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması 

halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.” 

 Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere 

yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu 

mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat 

artırılarak uygulanır. 

 (Ek fıkra: 5228 - 16.7.2004 / m.10 - Yürürlük m.61/4) Tahsilat ve ödemelerini 

banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme 

zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre 

uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5'i nispetinde özel usulsüzlük 

cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü 

uygulanmaz.(Ek cümle: 6009 - 23.7.2010 / m.12) “Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı 

içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 880.000 TL’yi geçemez.”
45

 

  (Ek fıkra: 5398 - 3.7.2005 / m.23/b) Elektronik ortamda beyanname verilmesi 

mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin 

kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda (DeğiĢik ibare: 6009 - 23.7.2010 / 

m.12) “30 gün” içinde verilmesi halinde (DeğiĢik ibare: 6009 - 23.7.2010 / m.12) “1/10” 

oranında, bu sürenin dolmasını takip eden (DeğiĢik ibare: 6009 - 23.7.2010 / m.12) “30 gün” 

içinde verilmesi halinde ise (DeğiĢik ibare: 6009 - 23.7.2010 / m.12) “1/5” oranında 

uygulanır. 

 (Ek fıkra : 5904 - 16.6.2009 / m.22 / Yürürlük / m.40) Elektronik ortamda verilme 

zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme 

amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde 

verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde 

ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (DeğiĢik ibare: 6009 - 23.7.2010 / m.12) “1/5” 

oranında uygulanır. 

 (Ek fıkra : 5904 - 16.6.2009 / m.22 / Yürürlük / m.40) Elektronik ortamda 

beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza 

kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile 

ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez. 

 

                                                                                                                                                                                     
1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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 Madde 356 - (...) (Madde 356, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı 3. Mükerrer 

R.G.'de yayımlanan, 30.12.2004 tarih ve 5281 sayılı Kanunun 44. maddesinin (1) 

numaralı fıkrası hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten 

kaldırılmıĢtır.)  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Mahkemelerince Yargılanacak Suçlar ve Cezaları 

 

 Hileli Vergi Suçu: 

 Madde 357 - (30 Aralık 1980 tarih ve 2365 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Kaçakçılığa TeĢebbüs Suçunun Tarifi:  

 Madde 358 - (Değişik: 4008 - 24.6.1994) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 

82/1-b maddesi ile 1.1.1999’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SUÇLAR VE CEZALARI 
46

 

 

 Kaçakçılık Suçları ve Cezaları: 

 Madde 359 - (DeğiĢik: 5728 - 23.1.2008 / m.276) a) Vergi kanunlarına göre tutulan 

veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 

 1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya 

kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı 

gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen 

veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

 2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

Hakkında (DeğiĢik ibare : 5904 - 16.6.2009 / m.23 / Yürürlük / m.40) “on sekiz aydan” üç 

yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit 

olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin 

ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir 

muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar 

itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 

 b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti 

bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka 

yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini 

tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde 

bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 

 c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin 

basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek 

kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler 

hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 
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 Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 

üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.  

 

 Cezadan Ġndirim:  

 Madde 360 - (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 5728 - 23.1.2008 / m.277) 359 uncu 

maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların işlenmesinde 

menfaatinin bulunmaması halinde, Türk Ceza Kanunu'nun suça iştirak hükümlerine göre 

hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir.  

 

 Bilgi Vermekten Çekinenler ile 257’inci Madde Hükmüne Uymayanlar:  

 Madde 361 - (Değişik: 2365 - 30.12.1980) (...) (Madde 361, 22.7.1998 tarih ve 4369 

Sayılı Kanunun 82-a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Vergi Mahremiyetinin Ġhlali  

 Madde 362 - (DeğiĢik: 5728 - 23.1.2008 / m.278) Bu Kanunda yazılı vergi 

mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza 

Kanunu'nun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.  

 

 Mükelleflerin Özel ĠĢlerini Yapan Memurlar:  

 Madde 363 - (DeğiĢik: 5728 - 23.1.2008 / m.279) Bu Kanun'un 6 ncı maddesinin son 

fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair 

özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk 

Ceza Kanunu'nun 257 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılır. Bu 

hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde, kişiye ayrıca bu Kanun'un 344 üncü 

maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.  

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Vergi Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi ve Kalkması 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ceza Kesme 

 

 Cezayı Gerektiren Olayın Tespiti:  

 Madde 364 - Vergi cezalarını gerektiren olaylar vergi dairelerince veya yoklamaya ve 

vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından tespit olunur. Yoklama ve vergi incelemesi 

sırasında rastlanan, vergi cezasını gerektirici olayların, raporlarda gösterilmesi, delillerin 

kaybolması ihtimalinin bulunduğu hallerde bunların tutanakla tespit edilmesi mecburidir. 

 

 Ceza Kesme Yetkisi:  

 Madde 365 - Vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin 

bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesilir. 

Damga resmine ve pul ile alınan diğer vergilere müteallik olaylarda vergi cezasını kesecek 

vergi dairelerini Maliye Bakanlığı belli eder. 

 

 Ceza Ġhbarnamesi:  

 Madde 366 - Kesilen vergi cezaları ilgililere (Ceza ihbarnamesi) ile tebliğ olunur. 

 Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki bilgiler bulunur: 

 1. İhbarnamenin sıra numarası; 

 2. Tanzim tarihi; 

 3. İlgililerin soyadı, adı ve unvanı; 
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 4. Varsa mükellef numarası; (Mükellef hesap numarası) 

 5. İlgilinin açık adresi; 

 6. Olayın izahı ; (Kanunun madde ve fıkra numaraları gösterilmek ve mevcut deliller 

bildirmek suretiyle) 

 7. Olayın ilgili bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi; 

 8. Varsa cezanın ilgili bulunduğu vergiye ait ihbarnamenin tarih ve numarası; 

 9. Varsa tekerrür ve içtima durumu; 

 10. Vergi cezasının hesabı ve miktarı; 

 11. (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesinde dava açma süresi. 

 Cezayı gerektiren olayın tespitine dair tutanak sureti ile inceleme raporunun birer 

örneği ihbarnameye bağlanır. 

 

 Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul: 

 Madde 367 - (DeğiĢik: 5728 - 23.1.2008 / m.280) (DeğiĢik 1.fıkra: 6009 - 23.7.2010 

/ m.13 / Yürürlük / m.62/e) Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların 

işlendiğini tespit eden (DeğiĢik ibare: KHK/646 - 7.7.2011 / m.4/c) “Vergi Müfettişleri ve 

Vergi Müfettiş Yardımcıları” tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun 

mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından 

ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya 

defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir. 

 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden 

Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını 

talep eder. 

 Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına 

bildirilmesine talik olunur. 

 359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası 

veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Ceza mahkemesi kararları, bu Kanun'un dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi 

cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu 

makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Cezaların Ödenmesi ve Kalkması 

 

 Vergi Cezalarının Ödenme Zamanı: 

  Madde 368 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi cezaları: 

 1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği 

tarihten; 

 2. Cezaya karşı dava açılmışsa; vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince 

düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden; 

 Başlayarak bir ay içinde ödenir. 

 (Ek fıkra: 4369 - 22.7.1998) (11.8.1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi 

ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Yanılma ve görüĢ değiĢikliği: 

 Madde 369 - (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 6009 - 23.7.2010 / m.14) Yetkili 

makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün 

uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve 

gecikme faizi hesaplanmaz. 
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 Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya 

sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni 

görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, 

geriye dönük olarak uygulanamaz. Şu kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal 

edilen genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz.  

 

 

 Cezalandırılmıyacak Olan ġekle Ait Usulsüzlükler:  

 Madde 370 - (30 Aralık 1980 tarih ve 2365 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 PiĢmanlık ve Islah: 

 Madde 371- (DeğiĢik: 5728 - 23.1.2008 / m.281) Beyana dayanan vergilerde vergi 

ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer 

kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi 

halinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez. 

 1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi 

resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber 

verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara 

geçirilmiş olması şarttır.). 

 2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi 

bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden 

evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi 

kayıtlara geçirilmiş olması. 

 3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin 

verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması. 

 4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme 

tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi. 

 5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin 

geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanun'un 51 inci maddesinde belirtilen nispette 

uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 

onbeş gün içinde ödenmesi. 

 Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.  

  

 Ölüm 

 Madde  372 - Ölüm halinde vergi cezası düşer. 

 

 Mücbir Sebepler:  

 Madde 373 - Bu Kanunda yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği 

malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez. 

 

 Ceza Kesmede ZamanaĢımı:  

 Madde 374 - Aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez. 

 1. (Değişik: 2686 - 23.6.1982) (Değişik ibare: 4369 - 22.9.1998) “Vergi ziyaı 

cezasında”, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın 

birinci gününden; 353 ve mükerrer 355'inci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük 

cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl 

(114'üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir.); 
47

 

                                                           
47
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 2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden 

başlıyarak iki yıl; 

 (Değişik 2. fıkra: 4369 - 22.7.1998) Ancak 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı 

cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen 

zamanaşımı süresi içinde kesilir. 

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur. 

 

 Vergi Cezalarında Yapılan Hatalar:  

 Madde 375 - Vergi cezalarında yapılan hatalar, bu Kanunda vergi hataları için belli 

edilen usul ve şartlara göre düzeltilir. 

 

 Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Ġndirme:  

 Madde 376 - (Değişik: 4369 - 22.7.1998) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen 

vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük 

ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerinin tebliğ 

tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı 

Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde 

ödeyeceğini bildirirse: 

 1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, 

 2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri, 

İndirilir. 

 Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda 

yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da 

uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

UzlaĢma 

 

 UzlaĢmanın Konusu, Kapsamı, Komisyonlar ve ġekli:  

 Ek Madde 1 - (Ek: 205 - 19.2.1963) (Değişik: 4369 - 22.7.1998) (Değişik ibare: 4444 

- 11.8.1999) “Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara 

ilişkin vergi ziyaı cezalarının (DeğiĢik ibare: 5736 - 20.2.2008 / m.6/a - Yürürlük m.7) 

"(359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi 

ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç)" tahakkuk edecek miktarları 

konusunda,” vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz 

edememekten ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun 

116, 117 ve 118 inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata 

bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının 

olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde 

mükellefler ile uzlaşabilir. Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği 

durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için 

de yapılabilir. Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 

yapılır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma 

talebinde bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi 

yazılır. Mükellef dava açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini 

yazılı olarak bildirirse bu takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma 

                                                                                                                                                                                     
 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6183.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5736.htm#6
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5736.htm#7


131 
 

 

görüşmelerinde bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanuna göre 

kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. 

 Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat 

etmeye yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, 

resim ve harçların belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, uzlaşmanın yapılmasına 

ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığın'’ca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel 

idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için bu yönetmelik İçişleri Bakanlığı’nca 

hazırlanır. 

 

 UzlaĢmanın ġumülü:  

 Ek Madde 2 - ( 205 - 19.2.1963) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b 

maddesi ile 1.1.1999’dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 UzlaĢma Komisyonları:  

 Ek Madde 3 - (205 - 19.2.1963) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b 

maddesi ile 1.1.1999’dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 UzlaĢma Talebi  

 Ek Madde 4 - (205 - 19.2.1963) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b 

maddesi ile 1.1.1999’dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 UzlaĢma Talebinin Tetkiki:  

 Ek Madde 5 - (205 - 19.2.1963) (22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 82/1-b 

maddesi ile 1.1.1999’dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 UzlaĢma Komisyonu Muamelelerinin Kesinliği 

 Ek Madde 6 - (205 - 19.2.1963) (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “Uzlaşma 

komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği vergi dairelerince derhal 

yerine getirilir.
48

 

 (Değişik fıkra: 2686 - 23.6.1982) Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde uzlaşılan 

ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikâyette 

bulunamaz. 

 

 UzlaĢma ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma:  

Ek Madde 7 - (205 - 19.2.1963) (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Müddeti içinde uzlaşma 

 talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma talep ettiği vergi veya ceza 

için, ancak uzlaşma vâki olmadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir. 

 Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi veya ceza için uzlaşma talebinden önce dava 

açmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince 

incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. 

Uzlaşmanın vâki olması halinde mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan birisi 

üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesilmiş bulunan, üzerinde 

uzlaşılan işbu cezaya karşı dava açamaz. 

 Uzlaşmanın vâki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; tarhedilen vergiye 

veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren 

genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, 

                                                           
48
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dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu müddet tutanağın tebliği 

tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar. 

 Uzlaşmanın vâki olmaması halinde, yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca durdurulmuş olan 

davanın görülmesine, keyfiyetin vergi dairesince işarı üzerine vergi mahkemesinde devam 

olunur. 

 Ödeme:  

 Ek Madde 8 - (205 - 19.2.1963) Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar; 

 1. Uzlaşma vâki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 

zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları 

kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma 

tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde;2. (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Uzlaşma vâki 

olmadığı takdirde, bu Kanunun 112 ve 368'inci maddeleri hükümleri ile 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanununun 27'nci maddesinin 8 numaralı bendi hükmü dairesinde; 

Ödenir. 

 

 UzlaĢma ve Cezalarda Ġndirme:  

 Ek Madde 9 - (205 - 19.2.1963) Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve 

cezalar hakkında 376 'ncı madde hükümleri; hakkında 376'ncı madde hükümleri uygulanan 

vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza muhatabının, uzlaşma 

tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376'ncı 

maddenin uygulanmasını isteme hakkı mahfuzdur. 

 

 Tüzük: 

 Ek Madde 10 - (285 - 19.2.1963) (26 Aralık 1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun 38/1-

c maddesiyle ve aynı Kanunun 39/4-b maddesi hükmü gereğince 1.1.1994 tarihinden geçerli 

olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Tarhiyat Öncesi UzlaĢma: 

 Ek Madde 11 - (3239 - 4.12.1985) (Değişik 1. fıkra: 4444 - 11.8.1999) Maliye 

Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda 

(DeğiĢik ibare: 5736 - 20.2.2008 / m.6/b - Yürürlük m.7) "(359 uncu maddede yazılı 

fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu 

fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç)" tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin 

verebilir. 

 Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus 

hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunulamaz. (Ek hüküm: 3505 - 

3.12.1988) Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 112 nci maddesine göre gecikme 

faizi hesaplanır. 

 Tahriyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya 

varılamamış olmsı halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve 

cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler. 

 Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve usuller Yönetmelikte belirtilir. 

 

 Ücretlilere Vergi Ġdaresinde UzlaĢma:  

 Ek Madde 12 - (3239 - 4.12.1985) 2978 sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında 

Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kesilen cezalar uzlaşma mevzuuna dahildir. 

 (...) 
49

 

 

                                                           
49
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 Ek Madde 13 - (Ek: 3418 - 24.3.1988 / m.32) 

 1. (...) (Ek Madde 13 ün (1) numaralı fıkrası, 20.6.2001 tarih ve 4684 sayılı 

Kanun'un 15. maddesinin D bendi hükmü gereğince, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak 

üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 
 2. (...) (Ek Madde 13 ün (2) numaralı fıkrası, 20.6.2001 tarih ve 4684 sayılı 

Kanun'un 15. maddesinin D bendi hükmü gereğince, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak 

üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 
 3. (...) (Ek Madde 13 ün (3) numaralı fıkrası, 20.6.2001 tarih ve 4684 sayılı 

Kanun'un 15. maddesinin D bendi hükmü gereğince, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak 

üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 
 4. (...)

50
 

 a)(...) (Ek Madde 13'ün dördüncü fıkrasının (a) bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 

sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile 

KHK/375' e eklenen Ek madde 12/1-b hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  
 b) (...) (Ek Madde 13'ün dördüncü fıkrasının (b) bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 

sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile 

KHK/375' e eklenen Ek madde 12/2-c hükmü gereğince, 31.12.2011 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır, aynı KHK'nın 2. maddesi ile KHK/375' e 

eklenen Geçici madde 15/a hükmü gereğince yürürlükten kaldırılan hükümlerin 

uygulanmasına 31.12.2012 tarihine kadar devam olunur.)  
 c) (...) (Ek Madde 13'ün dördüncü fıkrasının (c) bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 

sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile 

KHK/375' e eklenen Ek madde 12/2-c hükmü gereğince, 31.12.2011 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢ olup, aynı KHK'nın 2. maddesi ile 

KHK/375' e eklenen Geçici madde 15/a hükmü gereğince yürürlükten kaldırılan 

hükümlerin uygulanmasına 31.12.2012 tarihine kadar devam olunur.)  
 d) (...) (Ek Madde 13'ün dördüncü fıkrasının (d) bendi, 2.11.2011 tarih ve 28103 

sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile 

KHK/375' e eklenen Ek madde 12/2-c hükmü gereğince, 31.12.2011 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢ olup, aynı KHK'nın 2. maddesi ile 

KHK/375' e eklenen Geçici madde 15/a hükmü gereğince yürürlükten kaldırılan 

hükümlerin uygulanmasına 31.12.2012 tarihine kadar devam olunur.)  
 (...)

51
 

 5. (...) (Ek Madde 13 ün (5) numaralı fıkrası, 20.6.2001 tarih ve 4684 sayılı 

Kanun'un 15. maddesinin D bendi hükmü gereğince, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak 

üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 
 6. (...) (Ek Madde 13'ün (6) numaralı fıkrası, 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı 

R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' e 

eklenen Ek madde 12/1-a hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak 

                                                                                                                                                                                     
üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
50

 Ek Madde 13'ün dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı:” ve “Yetkilidir.” ibareleri,, 2.11.2011 
tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' 
e eklenen Ek madde 12/2-c hükmü gereğince, 31.12.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
51

 (...) (Ek Madde 13'ün dördüncü fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü paragrafları, 2.11.2011 
tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan 11.10.2011 tarihli 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile KHK/375' 
e eklenen Ek madde 12/1-a hükmü gereğince, 14.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yürürlükten kaldırılmıştır.)  
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üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  
 

BEŞİNCİ KİTAP 

(DeğiĢik baĢlık: 2686 - 23.6.1982) 

Vergi Davaları 

 

 Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar: 

 Madde 377 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Mükellefler ve kendilerine vergi cezası 

kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. 

Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi 

mahkemesinde dava açabilir. 

 Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, olmayan yerlerde 

hesap işleri müdürü veya o görevi yapan kullanır. 

 (DeğiĢik 4. fıkra: 5615 - 28.3.2007 / m.20) Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi 

daireleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen tutarları aşan davalarda 

Gelir İdaresi Başkanlığının (İl özel idareleri ile belediyeler, valilerin) muvafakatını almadan 

vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidemezler.  

 (DeğiĢik 5. fıkra: 5615 - 28.3.2007 / m.20) Gelir İdaresi Başkanlığı, tespit edeceği 

hadlerle sınırlı olmak şartıyla, muvafakat verme yetkisini vergi dairesi müdürlüklerinin taraf 

bulunduğu davalar için vergi dairesi başkanlıklarına ve/veya defterdarlıklara devredebilir.  

 

 Dava Konusu: 

 Madde 378 - (Değişik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesinde dava açabilmek için 

verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ 

edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve 

ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır. 

 Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere 

karşı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur. 

 

 Mükerrer Madde 378 - (Ek: 2791 - 21.1.1983) Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde 

yapılacak duruşmalarda, iddia ve savunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi 

davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanları ile 

mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu mali müşaviri veya muhasebecisini de dinler. 

 

 Madde 379-412- (6 Ocak 1982 tarih ve 2577 sayılı "İdari Yargılama Usulü 

Kanunu"nun 63 üncü maddesi gereğince, bu kanunla kurulan Vergi Mahkemelerinin görevi 

başladıkları tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.)
52

 Maliye Bakanlığının 21 Aralık 2000 tarih ve 

24267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 291 Numaralı tebliği ile, gerek defterdarlıklar 

gerekse vergi dairesi başkanlıkları; vergi, resim, harç asılları ile bunlara ilişkin vergi cezaları, 

gecikme faizi ve gecikme zamları toplamı 50 milyar liraya kadar olan ve dava açma süresinin 

bitimi 1.1.2001 tarihinden sonraya rastlayan vergi mahkemesi kararları için Bakanlıkdan izin 

almaksızın Danıştay nezdinde doğrudan temyize ilişkin dava açılması yoluna 

gidebileceklerdir. 

 

 Mükelleflerin Ġzahat Talebi: 

 Madde 413- (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 6009 - 23.7.2010 / m.15) Mükellefler, Gelir 

İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları ve vergi 

                                                           
52

 Değişik ibareler, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 
tarihinde yürürlüğe girer. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5615.htm#20
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uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile 

izahat isteyebilir. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı, kendisinden istenecek izahatı özelge ile cevaplandırabileceği 

gibi, aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık 

getirmek üzere sirküler de yayımlayabilir. 

 Sirküler ve özelgeler, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gelir İdaresi Başkanı veya 

tevkil edeceği bir başkan yardımcısının başkanlığında en az üç daire başkanından müteşekkil 

bir komisyon marifetiyle oluşturulur. 

 Söz konusu komisyonda oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile konu, kapsam ve 

ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta izahat talebinde 

bulunulması halinde, komisyon tarafından oluşturulan sirküler veya özelgelere uygun olmak 

şartıyla Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından da özelgeler verilebilir. 

 Sirküler ve vergi mahremiyetine ilişkin hükümler gözönünde bulundurulmak şartıyla 

özelgeler, Gelir İdaresi Başkanlığınca internet ortamında yayımlanır. 

 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir.  

 

Son Hükümler 

 

 Özel Kanunlardaki Hükümlerin Saklı Olduğu: 

 Madde 414 - Özel kanunlarda 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerinin 

uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanunun mezkur hükümlere tekabül eden maddeleri 

uygulanır. 

 

 Yetki: 

 Mükerrer Madde 414 - (Ek: 3239 - 4.12.1985) (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Bu 

Kanunun; 104, mükerrer 115, 177, 352 (Kanuna bağlı cetvel), 353 ve 356 ncı maddelerinde 

yer alan maktu had ve miktarlar 1.1.1998 tarihi itibariyle geçerli olan had ve tutarlarına, 232 

nci maddesinde yer alan 1.000.000 lira, 15.000.000 liraya, 252 nci maddesinde yer alan yüz 

kuruş, 100.000 liraya, 313 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan 500.000 lira, 50.000.000 

liraya, 343 üncü maddesinde yer alan 100 ve 2.500 liralar sırasıyla, 500.000 ve 1.000.000 

liralara yükseltilmiştir. 

 Maliye Bakanlığı; bu Kanunun 26, 35 ve 366 ncı maddelerinde yer alan tahakkuk fişi 

ile vergi ve ceza ihbarnamelerinin şekli ve ihtiva edeceği bilgilerde değişiklik yapmaya ve 

bunları vergi dairesi adına tanzim edecek olanları belirlemeye yetkilidir. 

 Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para 

ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca 

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan 

maktu had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına 

kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye 

yetkilidir. 

 

 Kaldırılan Hükümler: 

 Madde 415 - 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun bazı hükümlerini 

değiştiren 5815, 6094 ve 6935 sayılı Kanunlar ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 116'ncı 

maddesi, 120'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, 121'nci maddesinin dördüncü fıkrası 

ile 123'üncü maddesi, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (E) 

fıkrası, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 64'üncü maddesi, 6936 sayılı Hususi Otomobil 

Vergisi Kanununun 12'nci maddesi, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 15'inci 

maddesi ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc492.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6802.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc7338.htm
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 Vergi Ġdaresini GeliĢtirme Fonu: 

 Mükerrer Madde 415 - (Ek: 3239 - 4.12.1985) (24 Mart 1988 tarih ve 3418 sayılı 

Kanunun 42 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Götürü Matrahlar: 

 Geçici Madde 1 - 5432 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesi mucibince tespit edilip bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vergi tarhına esas tutulmakta olan götürü matrahlar 1961 

yılı vergileri için de uygulanır. 

 

 Ġlk Tatbik Yılında Komisyonların TeĢkili ve Ödevleri: 

 Geçici Madde 2 - Zirai kazançlar merkez ve il komisyonları bu Kanunun yayınlandığı 

tarihten başlayarak en geç bir ay içinde, komisyon başkanlarının daveti üzerine kurulur. 

 Zirai kazançlar merkez komisyonuna Ziraat Odaları Birliği tarafından seçilecek 

temsilci, işbu birliğin teşekkül edeceği tarihe kadar Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 

Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından seçilir. 

 Merkez komisyonu, bu Kanunun 46'ncı maddesinde mevzuubahis yönetmeliği ilk 

toplantı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde hazırlayarak yürürlüğe koyar. 

 

 Geçici Madde 3 - Kanunun ilk uygulama yılında, vergiye tabi çiftçilerin zirai 

kazançları, satış tutarlarına bakılmaksızın götürü gider usulüne göre tespit olunur. 

Dileyenler, vergi dairesine, en geç, kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren bir ay içinde ve 

yazılı olarak müracaatta bulunmak şartiyle, gerçek kazanç esasını ihtiyar edebilirler. 

 

 Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya sonraki yıllarda bilânço 

esasına göre Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefiyetine girecek olanlar açılış bilânço ve 

envanterini tanzim ederken işletmeye dahil ziktisadi kıymetleri bu Kanunun üçüncü kitabında 

yazılı hükümler dairesinde değerlendirirler. Maliyet bedeli ile değerlenmesi icap eden 

kıymetlerin bu bedeli bilinmiyorsa maliyet bedeli yerine mükelleflerin bizzat belli edecekleri 

alış emsal bedeli değerlemeye esas tutulur. 

Vergi incelemesi neticesinde alış emsal bedelinin fazla hesap edildiğinin anlaşılması halinde 

mükellef hakkında (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “vergi ziyaı” veya usulsüzlük cezaları 

uygulanmaz. 
53

 

 

 Amortismana Tabi Ġktisadi Kıymetlerin Değerlenmesi: 

 Geçici Madde 5 - (Değişik: 205 - 19.2.1963) Bu Kanunun mer'iyete girdiği tarihte 

veya müteakip yıllarda ticari, zirai veya mesleki kazançları dolayısıyle yeniden Gelir 

Vergisine girecek veya (Değişik ibare: 4369 - 22.7.1998) “veya basit usulden gerçek usule 

geçecek olan mükellefler ile öteden beri faaliyete devam eden serbest meslek erbabının” 

amortismana tabi iktisadi kıymetleri maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa bizzat 

kendilerince alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile değerlenir. Şu kadar ki, bu 

kıymetlerin alış tarihleri ile mükellefiyete giriş veya gerçek usule geçiş tarihi arasındaki 

yıllara ait amortismanlar tutarı bu değerden düşülür ve bakiyesinin amortismanına devam 

olunur. 
54

 

                                                           
53

 Değişik ibareler, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 
tarihinde yürürlüğe girer. 
54

 Değişik ibareler, 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 
tarihinde yürürlüğe girer. 
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 Mükellefce tahmin olunacak bedelin fazla hesaplandığının tespiti halinde bundan 

dolayı adına ceza kesilmez. 

 

 Ceza Hükümlerinin ġümulü: 

 Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fiiller hakkında, 

bu fiillerin işlendiği tarihte 5432, 5815 ve 6094 sayılı kanunların yürürlükte bulunan vergi 

cezalarına ve hileli vergi suçlarına müteallik hükümleriyle bu Kanunun hükümlerinden 

hangisi mükellefin veya suçu işliyen kimsenin lehine ise o hüküm uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükmü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesilmiş olup da henüz 

kesinleşmemiş veya tahsil edilmemiş olan vergi cezalariyle ceza mahkemelerince 

hükmolunan cezalara da şamildir. 

 

 Ceza Ġndiriminden Faydalanacak Olanlar: 

 Geçici Madde 7 - Mükellef veya vergi sorumluları bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren iki ay içinde vergi dairesine müracaatla itiraz süresi geçmiş veya henüz son 

bulmamış vergi ve cezaları için bu Kanunun 376'ıncı maddesindeki şartları yerine getirdikleri 

takdirde mezkur madde hükümlerinden faydalandırılırlar. 

 

 Kazanç Sayılmayacak Farklar: 

 Geçici Madde 8 - Bu Kanunun 328 ve 329'uncu maddelerinin uygulanmasında 1945 

yılının sonundan önce satınalınmış veya inşa ettirilmiş veyahut trampa yolu ile iktisab edilmiş 

olan gayrimenkuller ile bunların mütemmim cüzülerinin (Sabit tesisatta makinalar dahil) ve 

teferruatının ve gayrimenkul olarak tescil edilen hakların satışından ve bu mallar ve haklar 

için alınan sigorta tazminatından doğan farklar kazanç sayılmaz. 

 

 Bu Kanunun Belediye Vergi ve Resimlerine Uygulanacağı Tarih: 

 Geçici Madde 9 - Belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında bu Kanunun vergi 

hatalarına ve bunların düzeltilmesine ve vergi ihtilaflarına müteallik hükümleri yayımı 

tarihinden ve diğer hükümleri 1 Ocak 1963 tarihinden başlıyarak uygulanır. 

 

 Müdevver Mahsullerin Değerlenmesi: 

 Geçici Madde 10 - (Ek: 205 - 19.2.1963) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya 

müteakıp yıllarda zirai kazançları dolayısiyle zirai işletme hesabı veya bilânço esasında 

yeniden Gelir Vergisine girecek veya götürü gider usulünden gerçek usullere geçecek 

çiftçiler, mükellefiyete girdikleri veya gerçek usullere geçtikleri yıla devredilen zirai 

mahsullerini maliyet bedeli ile, bu bedel belli değilse bizzat tayin edecekleri bedel ile 

değerlendirirler ve çiftçi işletme defterinin giderler tablosuna bir kalemde kaydederler; 

bilânço esasında ise açılış bilânçosunda gösterirler. 

 Mükellefçe tayin edilecek bu bedelin fazla hesaplandığının tesbiti halinde bundan 

dolayı adına ceza kesilmez. 

 İlk defa götürü gider usulünde vergiye tabi olacak çiftçilerin evvelki yıllardan 

devreden mahsullerinin satış hasılatının vergilendirilmesinde, kazançlarını Gelir Vergisi 

Kanununun 54'üncü maddesinin 1 numaralı bendine göre tespit edecekler gerçek miktarları ile 

indirilebilecek giderlerinin, kazançlarını aynı maddenin 2 numaralı bendine göre tespit 

edecekler ise bilümum giderlerinin hesabında evvelki yıllarda ödenmiş olan bu kabil 

masraflardan sadece satışın yapıldığı yıla devreden mahsullere isabet eden kısımları nazara 

alınır. 
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 Geçici Madde 11 - (Ek: 205 - 19.2.1963) (Değişik: 3004 - 4.12.1984) (25 Mart 1987 

tarih ve 3332 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesiyle Mükerrer Madde 298 olarak yeniden 

düzenlenmiştir.) 

 

 Geçici Madde 12 - (Ek: 3239 - 4.12.1985) 4.1.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre, 

takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değerleri ile ilgili olarak dava açma ve açılan 

davalara cevap verme konusunda Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine mevdu görev ve 

yetkiler devam eder; kesinleşen değerler bu vergi dairelerince, takdir komisyonu kararları ve 

varsa yargı mercii kararları ile birlikte ilgili belediyelere derhal bildirilir. Emlak Vergisi 

Kanunun uygulamasında, altıncı genel beyan döneminin başlayacağı yıla kadar kesinleşen bu 

değerler geçerli olur. 

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinin bu Kanunla değişmeden önceki 

hükümlerine göre kurulan takdir komisyonlarının asgari ölçüde arsa metrekare birim değer 

tespitine ilişkin görev ve yetkileri 1 Mart 1986 tarihine kadar, bu değerlerle ilgili olarak 

açılacak davalarla ilgili görev ve yetkileri söz konusu davalar sonuçlanıncaya kadar devam 

eder. 

 

 Geçici Madde 13 - (Ek: 3239 - 4.12.1985) Vergi Usul Kanununun 177'nci 

maddesinde yer alan ve bu Kanunla artırılan hadler, önceki yılların hadlerine bağlı olmaksızın 

1986 yılında tutulacak defterler için de uygulanır. 

 

 Geçici Madde 14 - (Ek: 3239 - 4.12.1985) (Anayasa Mahkemesinin 20.9.1988 

tarihinde yürürlüğe giren 19.3.1987 tarih ve E.1986-5, K.1987-7 sayılı Kararı ile iptal 

edilmekle hükmü kalmamıştır.) 

 

 Geçici Madde 15 - (Ek: 3239 - 4.12.1985) (Anayasa Mahkemesinin 20.9.1988 

tarihinde yürürlüğe giren 19.3.1987 tarih ve E.1986-5, K.1987-7 sayılı Kararı ile iptal 

edilmekle hükmü kalmamıştır.) 

 

 Geçici Madde 16 - (Ek: 3418 - 24.3.1988) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 

sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle ilave edilen mükerrer 415 inci maddeyle kurulan "Vergi 

İdaresini Geliştirme Fonu", bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle mevcut bütün aktif ve 

pasifiyle birlikte aynen Vergi Usul Kanununun ek 13'üncü maddesi ile kurulan "Gelir 

İdaresini Geliştirme Fonu" na devredilmiştir. 

 Vergi İdaresini Geliştirme Fonu'nun sözleşmelerde taraf olmaktan doğan hak ve 

borçları, Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'na intikal eder. 

 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi İdaresini Geliştirme Fonu, başka bir 

işleme gerek kalmaksızın infisah eder. 

 Vergi İdaresini Geliştirme Fonu ile Gelir İdaresini Geliştirme Fonu, devir nedeniyle 

doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

 

 Geçici Madde 17 - (Ek: 3689 - 15.12.1990) 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 

10 yıl süre ile; bu Kanuna, 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü 

maddenin 2 numaralı fıkrasında yer alan % 05 oranı % 1 olarak; 4 numaralı fıkranın (a) 

bendinde yer alan % 30 oranı, vergi incelemesine yetkili Maliye Bakanlığı merkez denetim 

elemanları ve münhasıran Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan 

personel için % 45, Bakanlığın diğer yurtiçi personeli için % 35 olarak uygulanır.
55

 

                                                           
55

 15 Aralık 1990 tarih ve 3689 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ( c ) bendi gereğince, 1.1.1991 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc3332.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc3418.htm


139 
 

 

 

 Geçici Madde 18 - (Ek: 4008 - 24.6.1994) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce aktife giren iktisadi kıymetler hakkında aktife alındıkları yılda yürürlükte olan 

hükümlere göre amortisman ayrılmasına devam olunur. 

 

 Geçici Madde 19 - (Ek: 4369 - 22.7.1998) İşletme hesabı esasında defter tutan 

mükellefler diledikleri takdirde, Vergi Usul Kanununun 180 inci maddesindeki şartlar dikkate 

alınmaksızın 31.12.2000 tarihine kadar işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam 

ederler. 

 

 Geçici Madde 20 - (Ek: 4369 - 22.7.1998) 1998 yılı geçici vergi uygulaması 

bakımından, Hazine Bonosu, Devlet Tahvilleri ve Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı 

İdaresi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlıklarınca çıkarılan menkul kıymetler alış bedeli ile 

değerlenir. 

 

 Geçici Madde 21 - (Ek: 4369 - 22.7.1998) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 

işlenmiş fiiller hakkında kesilecek cezalarda, bu fiillerin işlendiği tarihte 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun yürürlükte bulunan vergi cezalarına ait hükümleri; hükmolunacak cezalar 

hakkında ise, bu fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan hükümler ile bu Kanun 

hükümlerinden lehe olanı uygulanır. (Şu kadar ki, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 

kesinleşmiş mahkumiyet kararları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.) 
56

 

 

 Geçici Madde 22 - (Ek: 4369 - 22.7.1998) Diğer kanunlarda Vergi Usul Kanununun 

bu Kanunla yürürlükten kaldırılan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarına yapılan atıflar 

Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde yer alan vergi ziyaı cezasına yapılmış sayılır.
57

 

 

 Geçici Madde 23 - (Ek: 4444 - 11.8.1999) 1.1.1999 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarih arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak yapılan ve uzlaşma talep 

edildiği halde henüz uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü verilmiş ancak uzlaşma 

görüşmesi yapılmamış veya uzlaşma talep süresi geçmemiş olan vergi ziyaı cezalı 

tarhiyatlarda; vergi ziyaı cezası için de uzlaşma talebinde bulunulabilir. 

 

 Geçici Madde 24 - (Ek: 4503 - 27.1.2000) 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde 

deprem felaketine maruz kalan yörelerde, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı 

bulunan kişilerden alacağı bulunan mükellefler, bu Kanunun 322 ve 323 üncü maddeleri 

hükümlerinin uygulanmasında bu madde hükmünü de dikkate alırlar. 

 Karşılık ayrılmak veya zarar yazılmak istenen alacak; 

 1. Alacağın bulunduğu yerdeki deprem tarihinden önce doğmuş olmalıdır. 

 2. Varlığı Vergi Usul Kanununda sayılan belgeler ile tevsik edilmelidir. 

 Borçlunun mal varlığının en az üçte birini kaybettiğine ilişkin olarak açılmış tespit 

davası üzerine verilen karar, alacağın dava veya icra safhasına geldiğini gösterir ve bu nevi 

alacaklar için pasifte karşılık ayrılabilir. 

                                                                                                                                                                                     
Maddede, Ek 13 üncü maddenin 4 No.lu fıkrası (a) bendi ile ilgili hükmün, (a) bendi 5.7.1991 gün ve 
KHK/433 sayılı K.H.K.nin 16 ncı maddesi b fıkrasiyle yürürlükten kaldırılması itibariyle hükmü 
kalmamıştır. 
 
56

 ( ) içindeki son tümce, Anayasa Mahkemesinin 29 Kasım 2000 tarih ve 24245 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan, 6.7.2000 gün ve E.2000/21 - K.2000/16 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 
57

 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86/c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe 
girer. 
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 Alacaklı ve borçlunun her türlü muvazaadan ari olarak sulh olmaları ve bu konuda 

düzenleyecekleri bir belgeyi karşılıklı olarak imzalamaları halinde bu belge kanaat verici 

belge sayılır ve belgeye konu alacak değersiz alacak addolunur. 

 Maliye Bakanlığı 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensubunca 

düzenlenmiş ve üçüncü fıkrada belirtilen şartların mevcudiyetini gösteren tasdik raporunu 

kanaat verici vesika olarak kabul edebilir. Ancak bu vesika borçlu yönünden vazgeçilen 

alacak sayılmaz. 

 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
58

 

 

 Geçici Madde 25.- (Ek: 5024 - 17.12.2003 / m.5 - Yürürlük m.10) 31.12.2003 tarihli 

bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre, bu maddede hüküm 

bulunmayan hallerde ise Vergi Usul Kanununun bu Kanunla değişik mükerrer 298 inci 

maddesinde yer alan hükümlere göre düzeltilir: 

 a) Düzeltme işlemi, Türkiye geneli için hesaplanan toptan eşya fiyatları genel endeksi 

göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığınca belirlenen düzeltme katsayıları kullanılarak 

yapılır. Düzeltme işlemi 1970 yılından itibaren uygulanır. Bu yıldan önce aktif ve pasife giren 

kalemler 1970 yılında girmiş kabul edilir. 

 b) Maddi duran varlıklar maliyet bedeli, mali duran varlıklar ise alış bedeli üzerinden 

düzeltmeye tabi tutulur. 

 c) Maddi duran varlıklar, mali duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar ile 

stokların maliyet veya alış bedelleri içinde yer alan ve tevsik edilebilen reel olmayan 

finansman maliyeti, ilgili varlığın maliyet veya alış bedelinden düşülür. Mükelleflerin reel 

olmayan finansman maliyetini tevsik edememeleri halinde: 

 1) Son beş hesap dönemi içinde aktife giren kıymetlerin maliyet bedeline dahil edilen 

finansman giderlerinin reel olmayan kısımları; toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme 

ait TEFE artış oranının dönem ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi sonucunda 

belirlenen oranlar uygulanmak suretiyle bulunan tutar, maliyet ve alış bedelinden düşülür. 

 2) Söz konusu beş hesap döneminden önce aktife giren kıymetlerin maliyet bedeline 

dahil edilen finansman giderleri maliyet veya alış bedellerinden düşülmez. 

 3) (Ek: 5228 - 16.7.2004 / m.11 - Yürürlük m.61/2) Reel olmayan finansman 

maliyetinin tevsik edilebilir olması halinde de (1) numaralı alt bentte belirtilen yöntem 

kullanılabilir. Amortisman süresi bitmemiş olan kıymetlere ilişkin maliyet veya alış 

bedelinden düşülen reel olmayan finansman maliyetinden amortisman ayrılmamış tutar, 2004 

ve sonraki dönemlerde, beş yılda ve eşit taksitte dönem kazancının tespitinde gider olarak 

dikkate alınır. 

 d) Birikmiş amortismanlar, ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde 

düzeltme sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltilir. 

 e) Öz sermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, 1.1.2004 tarihinden önce ayrılan yeniden 

değerleme değer artış fonu gibi fonlar öz sermayeden düşülür. Bu ve benzeri fonların 

sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları sermaye artışı olarak dikkate alınmaz ve 

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. 

 f) 2003 yılı hesap dönemine ait beyannamede yer alan indirilemeyen geçmiş yıl mali 

zararları ile cari dönem mali zararları matrahın tespitinde mukayyet değerleri ile dikkate 

alınır. 

 g) 31.12.2003 tarihli bilançonun düzeltilmiş aktif toplamından düzeltilmiş sermaye, 

düzeltilmiş hisse senetleri ihraç primleri ve düzeltilmiş hisse senedi iptal karları ile borç 

toplamının çıkarılması sonucu bulunan fark, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilir. Bu 

                                                           
58

 27.1.2000 tarih ve 4503 sayılı Kanunun 12. Maddesi hükmü gereğince 31.12.1999 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc3568.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#5
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#10
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#11
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#61
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şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı ise zarar olarak 

kabul edilmez. 

 Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba 

nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. (DeğiĢik 2. cümle: 5228 - 16.7.2004 / 

m.11 - Yürürlük m.61/2)Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme 

sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince 

sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz.  

 h) Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 

yüksek enflasyon döneminde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin düzenlemelerine göre 

31.12.2003 tarihli bilançolarını düzeltmek zorunda olan mükellefler, söz konusu bilançolarını 

bu madde uyarınca yeniden düzeltmeyebilirler. (Ek cümle: 5228 - 16.7.2004 / m.11 - 

Yürürlük m.61/2) Ancak bu şekilde düzeltme yapanlar, bu Kanuna göre ayrılabilecek 

tutardan fazla amortisman veya karşılık ayıramaz. 

 ı) Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve istihkak tutarları ile ilgili olarak 

31.12.2003 tarihinde oluşan düzeltme farkları işin bitiminde kar/zarar tutarının tespitinde 

dikkate alınmaz. 

 j) 2004 yılı hesap döneminden itibaren ilk defa bilanço esasına geçen mükellefler bu 

maddede yer alan esaslara göre düzeltme yaparlar. 

 k) Kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde; 31.12.2003 tarihli bilanço, 

2004 yılı içinde biten hesap dönemi sonundaki bilançoyu, 2003 yılı hesap dönemi, 2004 yılı 

içerisinde biten hesap dönemini, 1.1.2004 tarihi 2004 yılı içinde başlayan hesap döneminin 

başındaki tarihi ifade eder.  

 l) (Ek: 5228 - 16.7.2004 / m.11 - Yürürlük m.61/2) Bu madde uyarınca düzeltilen 

kalemlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet 

bedeli addolunur. Şu kadar ki, amortismana tabi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerinin 

altında bir bedelle satılması halinde, düzeltilmiş değerle düzeltme öncesi değer arasındaki 

farka isabet eden zarar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmaz. 

 

 Geçici Madde 26.- (Ek: 5024 - 17.12.2003 / m.5 - Yürürlük m.10) Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce aktife giren iktisadi kıymetler hakkında aktife alındıkları yılda 

yürürlükte olan sürelere göre amortisman ayrılmasına devam olunur. 

 

 Geçici Madde 27- (Ek: 5479 - 30.3.2006 / m.13 - Yürürlük m.15/(2)) 1.1.2006 

tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu tarihten sonra ortaya çıkan ve vergi ziyaı cezası 

kesilmesini gerektiren fiiller için ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası 

kesilir. Bu ceza; vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verenlere üç kat, bu 

fiillere iştirak edenlere bir kat, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk 

edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi 

beyannameleri için de yüzde elli oranında uygulanır. 

 

 Geçici Madde 28- (Ek: 6009 - 23.7.2010 / m.16 / Yürürlük / m.62/d) 1.1.2005 

tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş olup, komisyonca takdir edilen matrah 

üzerinden 31.12.2012 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu 

hüküm, 374 üncü maddede yer alan ceza kesmede zamanaşımı açısından da uygulanır. 

 

 Geçici Madde 1.- (4751 - 3.4.2002) 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Belediyeler 

Fonu adına ayrılan ve emanet hesaplarına alınan bütçe ödeneği, İller Bankasının 2001 yılı 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#11
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#61
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#11
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#61
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#11
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#61
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#5
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm#10
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5479.htm#13
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5479.htm#15
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6009.htm#16
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6009.htm#62
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4751.htm
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 Ocak ila Haziran aylarına ait olmak üzere altı aylık dönem içinde tahakkuk eden 

mülga Belediyeler Fonu borcuna mahsup edilir. 

 Ankara, Mersin ve İzmit Büyükşehir Belediyelerinin İller Bankasına olan borçları, 

27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun gereğince bu belediyeler 

adına her ay tahakkuk eden paylardan Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar dahilinde 

kesilerek İller Bankasının mülga belediyeler fonuna olan borcuna mahsuben Hazine 

hesaplarına intikal ettirilir. 

 Bu mahsup işlemlerinden sonra kalan borç İller Bankasınca bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere oniki ayda eşit taksitler halinde Hazine 

hesaplarına aktarılır. 

 İller Bankasının bu borcuna faiz uygulanmaz. 

 

 Geçici Madde 1.- (5024 - 17.12.2003) (DeğiĢik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/18) 
"31.12.2003 tarihi (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap 

döneminin sonu) itibarıyla aktif toplamı 7,5 trilyon Türk Lirasını veya hesap dönemine ait 

ciroları toplamı 15 trilyon Türk Lirasını aşmayan mükelleflerden dileyenler, 2004 yılı 

(kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra 

başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemlerinde beyan edecekleri geçici vergi 

matrahının tespitinde;" enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümler yerine Vergi Usul 

Kanununun bu Kanunla değiştirilmeden önceki değerleme hükümleri ile Gelir Vergisi 

Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla kaldırılan hükümlerini ve Vergi Usul 

Kanununun 280 inci maddesinin bu Kanunla kaldırılan son fıkrasını dikkate alırlar. Bu 

takdirde enflasyon düzeltmesinin dikkate alınmadığı hususu beyannamede belirtilir. 

Beyanname verme süresi içinde bu hususu bildirmeyen veya beyanname vermeyen 

mükelleflerin enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri dikkate almadıkları kabul edilir.  

 

 Yürürlük: 

 Madde 416 - Bu Kanun 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 Yürütmeye Memur Olanlar: 

 Madde 417 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel 
59

 

 (DeğiĢik: 2365 - 30.12.1980) 

                Birinci derece usulsüzlükler   

1 - Sermaye şirketleri 18.000.000 

2 - Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve 

serbest meslek erbabı 
12.000.000 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 6.000.000 

4 - Yukarıdakiler dışında kalıpbeyanname usulüyle gelir 

vergisine tabi olanlar 
3.000.000 

5 - Kazancı basit usulde tespit edilenler 1.500.000 

                                                           
59

 26.12.1999 tarih ve 23908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Maliye Bakanlığı’nın 281 Seri No.lu 
Vergi Usul Kanunu genel Tebliği ile 1.1.2000’den geçerli olmak üzere yukarıdaki miktarlara 
yükseltilmiştir. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5024.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5228.htm#59
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6 - Gelir vergisinden muaf esnaf 760.000 

                 İkinci derece usulsüzlükler   

1 - Sermaye şirketleri 10.600.000 

2 - Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve 

serbest meslek erbabı 
6.000.000 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 3.000.000 

4 - Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir 

vergisine tabi olanlar 
1.500.000 

5 - Kazancı basit usulde tespit edilenler 760.000 

6 - Gelir vergisinden muaf esnaf 380.000 
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DANIġTAY KANUNU 
1 2

 

 

          Yasa No: 2575 

          Kabul Tarihi: 6.1.1982 

          RG’de Yayın: 20 Ocak, 1982 

          RG. sayısı: 175800 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KuruluĢ 

 

            DanıĢtay 

            Madde 1 – Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek 

İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.  

 

        Bağımsızlık ve yönetim 

           Madde 2 – 1. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir. 

            2. Danıştay'ın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür.  

 

             DanıĢtay meslek mensupları 

           Madde 3 – Danıştay meslek mensupları Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, 

Danıştay başkanvekili, daire başkanları ile üyelerdir. 

 

             Teminat 

             Madde 4 – Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler 

yüksek mahkeme hâkimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine 

sağladığı teminat altında görev yaparlar.  

 

            Karar organları 
3
 

            Madde 5 – Danıştayın karar organları şunlardır:  

           a) Daireler, 

           b) Danıştay Genel Kurulu,  

            c) İdari İşler Kurulu, 

           d) İdari Dava Daireleri  Kurulu,  

           e) Vergi Dava Daireleri  Kurulu,  

            f) İçtihatları Birleştirme Kurulu, 

     g) (DeğiĢik: 8.8.2011-KHK-650/4 md.) Başkanlar Kurulu, 

     h) (Ek: 8.8.2011-KHK-650/4 md.) Başkanlık Kurulu, 

            ı) Yüksek Disiplin Kurulu, 

            i) Disiplin Kurulu,  

 

                                                           
1
 Bu Kanunda geçen “Devlet Başkanı” deyimi, 11.1.1983 tarih ve 2779 sayılı Kanunun 1. Maddesi 

gereğince “Cumhurbaşkanı” olarak düzeltilmiştir.  
2
 Bu Kanunda geçen "İdari Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri, "İdari Dava Daireleri  Kurulu"; "Vergi 

Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri, "Vergi Dava Daireleri " olarak 2.6.2004 tarihli ve 5183 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesiyle değiştirilmiştir. 
3
 8.8.2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle, bu maddeye (g) bendinden sonra gelmek 

üzere (h) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.  
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 Genel sekreterlik  

            Madde 6 – 1. Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği 

görevini yapar. 

             2. Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay tetkik hâkimlerinden veya savcılarından en çok 

ikisi genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Genel Sekreterlik hizmetleri için 

yeteri kadar savcı, tetkik hâkimi ve memur verilir. 

 

            Ġdari hizmetler  

            Madde 7 – Danıştayda Özlük İşleri, Evrak, Levazım, Kitaplık ve Yayın, Tasnif, 

Arşiv, Sosyal ve İdari İşler, Özel Kalem müdürlükleriyle bu Kanunda yazılı ve ihtiyaca göre 

kurulacak bürolar ve kalemler bulunur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nitelik, Seçim ve Atanma 

 

           DanıĢtay üyelerinin nitelikleri 

           Madde 8 – 1. Danıştay üyeleri: 

            a) İdari yargı hâkim ve savcılığı, 

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

            c) Generallik, amirallik,  

            d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 

            e) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdürlük veya 

en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları, 

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

            g) Bakanlıkların başhukuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği veya Maliye 

Bakanlığında bu derecelerdeki hukuk müşavirliği, müşavir avukatlığı veya muhakemat 

müdürlüğü, 

           Görevlerini yapanlar arasından seçilir.  

            2. İdari yargı hâkim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci 

sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış olmaları ve birinci sınıfa 

ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gereklidir. 

            3. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin yükseköğrenimlerini 

tamamladıktan sonra Devlet hizmetlerinde yirmi yıl (…)
4
 çalışmış bulunmaları, birinci derece 

aylığını kazanılmış hak olarak almaları ve hakimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip 

olmaları şarttır. 

 

           Üye seçimi 

            Madde 9 – 1. Danıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hakim ve 

savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir. 

           2. İdari yargı hâkim ve savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; diğer 

görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler. 

           3. Danıştayda boşalan üye sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten 

itibaren en geç üç gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca Başbakanlığa ve Adalet 

Bakanlığına duyurulur. 

                                                           
4
 9.2.2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan, “yukarıda sayılan 

görevlerde toplam olarak en az üç yıl” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  
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           4. Cumhurbaşkanı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu duyurudan sonra en 

geç iki ay içinde seçim yapılır. 

 

            DanıĢtay BaĢkanı, BaĢsavcısı, BaĢkanvekilleri ve Daire BaĢkanlarının nitelikleri, 

seçimleri ve görev süreleri 

            Madde 10 – 1.Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları kendi 

üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.   

            2. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için dört yıl, başkanvekili ve daire 

başkanı seçilebilmek için üç yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunludur.
5
 

            3. (Mülga: 22.3.1990 - 3619/12 md.)  

           4. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının görev süreleri 

dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler, yeniden seçilemeyenler ile seçime 

girmeyenler veya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine 

devam ederler. 

            5. Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten onbeş gün önce veya diğer sebeplerle 

boşalma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. Çalışmaya ara verme süresi bu sürenin 

hesabında nazara alınmaz. 

            6. Seçime katılmak isteyenler seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazı ile 

başvurabilecekleri gibi, toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak da istekte 

bulunabilirler veya teklif edilebilirler. 

            7. Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim üçüncü oylamada 

en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa 

seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanır. Şu kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç 

alınamazsa dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. 

             8. (Mülga: 9.2.2011-6110/14 md.) 

 

            DanıĢtay Tetkik Hâkimi ve Savcılarının atanmaları ve dairelere verilmeleri 

            Madde 11 – 1. Danıştay tetkik hâkimleri ile savcıları, beş yıl meslekte hizmet etmiş ve 

olumlu sicil almış idari yargı hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 

atanırlar.  

            2. Danıştay tetkik hâkimlerinin görev yerleri, Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir. 

Görev yerleri, aynı usulle değiştirilir. İdari bakımdan zaruret olmadıkça bir sicil devresi 

geçmeden görev yerleri değiştirilemez. Sicil devresi en az altı aydır.  

            3. Tetkik hâkimlerinin görev yaptıkları kurul ve daireler, yönetmelikte belirlenecek 

esas ve sürelere göre değiştirilir. 

 

 Memurların nitelikleri, atanmaları, istihdamı, nakilleri ve görevlendirilmeleri
6
 

            Madde 12 – (DeğiĢik: 8.8.2011-KHK-650/6 md.) 

 1. Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet gösteren idarî hizmet birimleri ile Daireler, 

Kurullar ve Başsavcılığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve kalem hizmetlerini yürüten 

birimlerde çalışacak memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen nitelikleri 

haiz olmaları gerekir. 

 2. Birinci fıkrada belirtilen memurlar naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. 

Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan 

merkezi sınava girmiş olanlar arasından, Genel Sekreterin görevlendireceği genel sekreter 

                                                           
5
  8.8.2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “sekizyıl” ibaresi 

“dörtyıl”, “altıyıl” ibaresi “üçyıl” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.    
6
 Bu madde başlığı “Memurların nitelikleri ve atanmaları” iken, 8/8/2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 

6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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yardımcısının başkanlığında, iki tetkik hâkiminden oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından 

düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Genel Sekreterin teklifi 

üzerine Danıştay Başkanınca atanırlar. 

 3. Danıştayda çalışan Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Genel Sekreterin 

teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, Adalet Bakanlığınca mükteseplerine uygun olarak, 

açıktan atama iznine tabi olmaksızın, Bakanlığın taşra kadrolarına atanabilirler. 

 4. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Daire ve Kurullar 

           Daireler 

         Madde 13 – 1. (DeğiĢik: 9.2.2011-6110/1 md.) Danıştay; ondördü dava, biri idari 

daire olmak üzere onbeş daireden oluşur. 

            2. (DeğiĢik: 9.2.2011-6110/1 md.) Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. 

Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye 

sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan 

diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder. Müzakereler gizli yapılır. 

            3. Dairelerde yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. 

            4. Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında bir kalem bulunur. 

Kalem, yazı ve tebliğ işlerini yürütür. 

 

           BaĢkan ve üyelerin dairelere ayrılmaları 

           Madde 14 – 1. Daire başkanları belirli bir dairenin başkanı olarak seçilirler. 

            2. Üyeler, Başkanlık Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına 

göre, daireleri aynı usulle değiştirilebilir. 

            3. Danıştay dava dairelerinde görev yapacak üyelerin yükseköğrenimlerini, hukuk 

veya hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve 

maliye alanlarında yapmış olmaları gereklidir. 

        4. Dairelerde vukubulacak noksanlıklar, diğer dairelerden üye alınmak suretiyle 

tamamlanır. Bu üyeler Başkanlık Kurulunun kararı ile önceden tespit edilir. 

 

           DanıĢtay genel kurulu 

          Madde 15 – 1. Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, 

daire başkanları ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur. 

            2. Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı Başkan ve üyeler tam sayısının 

yarısından fazlasıdır. 

           3.Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf 

çoğunluğu sağlanmış sayılır. Genel Kurulun toplantı yeter sayısına ilişkin özel hükümler 

saklıdır. 

 

         Ġdari iĢler kurulu 

            Madde 16 – 1.(DeğiĢik: 2.6.2004 – 5183/2 md.) İdari İşler Kurulu, idari daire başkan 

ve üyeleri ile her takvim yılı başında Genel Kurulca her dava dairesinden seçilecek bir başkan 

veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boşalma olması halinde Genel 

Kurulca otuz gün içinde seçim yapılır. 

            2. Bu Kurula Danıştay Başkanı veya başkanvekillerinden biri başkanlık eder. 

            3. Toplanma ve görüşme yeter sayısı onbeştir. 

           4. Memurların yargılanması ile ilgili işlerin görüşülmesinde, incelenmekte olan kararı 

veren daire başkan ve üyeleri toplantıya katılamazlar. Bu toplantılarda toplanma ve görüşme 

yeter sayısı onbirdir. 
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            5. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf 

çoğunluğu sağlamış sayılır. 

           6. İdari İşler Kuruluna yeteri kadar tetkik hâkimi ve memur verilir. 

 

            Ġdari ve vergi  dava daireleri kurulları
7
 

             Madde 17- (DeğiĢik: 2.6.2004-5183/3 md.) 

            1. (DeğiĢik: 9.2.2011-6110/2 md.) İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin 

başkanları ile üyelerinden; Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin başkanları ile 

üyelerinden oluşur. 

            2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların 

yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. 

           3.(DeğiĢik: 9.2.2011-6110/2 md.) Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava 

Daireleri Kurulu için otuzbir, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise onüçtür. İdari dava 

daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz 

veya itiraz yoluyla incelenmesinde ve iki dava dairesinin birlikte yapacağı toplantıda verilen 

kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara katılmış olanlar idari ve vergi dava daireleri 

kurullarında bulunamazlar. 

            4. Bu toplantılarda  hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula 

katılamaz. 

         5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir. 

            6. Her kurula yeteri kadar tetkik hâkimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü 

bulunur. 

 

            Ġçtihatları birleĢtirme kurulu 

           Madde 18 – 1. İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, 

başkanvekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur. 

             2. Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift 

sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz. 

             3. Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu 

ile, bu toplantıda karar yetersayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu 

ile verilir. Kurulun diğer kararları oyçokluğu ile verilir. 

             4. İçtihatları Birleştirme Kuruluna yeteri kadar tetkik hâkimi ve memur verilir. 

 

            BaĢkanlar Kurulu
8
 

        Madde 19 – (DeğiĢik: 22.3.1990 - 3619/2 md.) 
  1 – Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanının başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve 

daire başkanlarından oluşur.  

 2 – Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en kıdemli üyesi katılır. 

           3 – Kararlar oy çokluğu ile verilir. 

       4 – Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

 

  

 

 

 

                                                           
7
 Bu madde başlığı “İdari ve vergi dava daireleri genel kurulları” iken, 2.6.2004 tarihli ve 5183 sayılı        

Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
8
 8.8.2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu madde başlığı “Başkanlık kurulu”iken 

“Başkanlar Kurulu” ve birinci fıkrasında yer alan “Başkanlık Kurulu” ibaresi “Başkanlar Kurulu” şeklinde 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
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 BaĢkanlık Kurulu 

 Madde 19/A– (Ek: 8.8.2011-KHK-650/7 md.) 
 1. Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanının başkanlığında, üçü daire başkanı üçü 

Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere 

dört yedek üyeden oluşur. 

 

 BaĢkanlık Kurulu üyelerinin seçimleri 

 Madde 19/B – (Ek: 8.8.2011-KHK-650/7 md.) 

 1. Başkanlık Kuruluna seçilecek asıl ve yedek üyeler Danıştay Genel Kurulunca 

seçilir. Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez. 

 2. Başkanlık Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Asıl üyelerden birinin Kurula 

katılamaması halinde, noksanlık yedeği ile tamamlanır. 

 3. Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda Kurul toplantılarına 

katılamazlar. 

 4. Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi 

suretiyle oy kullanılması da mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı 

takdirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından 

seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. Seçimler 10 uncu madde hükümleri gereğince 

yapılır. 

 5. Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup, bir seçim dönemi 

geçmeden yeniden seçilemezler. 

 6. Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin seçim süresi 

dolmadan bu sıfatları değiştiğinde Kurul üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. 

 7. Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde onbeş gün 

içinde boşalan üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye yerine seçildiği üyenin süresini 

tamamlar. 

  

 Yüksek disiplin kurulu 

 Madde 20 – 1. Yüksek Disiplin Kurulu, Danıştay Başkanının Başkanlığında her 

takvim yılı başında, Danıştay Genel Kurulunca her daireden seçilecek birer üye ile ikisi dava 

daireleri ve biri de idari daireler başkanları arasından seçilecek üç daire başkanından kurulur. 

Danıştay Başsavcısı Kurulun tabii üyesidir.  

             2. Kurula iki daire başkanı ve beş üye yedek olarak seçilir. 

             3. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve üçte iki oyçokluğu ile karar verir.  

             4. Kurul üyeliklerinde boşalma halinde, boşalan yer için en çok on gün içinde Genel 

Kurulca birinci fıkradaki esaslara göre yeniden seçim yapılır.  

             5. Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür.  

 

  Disiplin kurulu 

 Madde 21 – Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği bir daire 

başkanıyla bir üyeden ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hakimi ile bir Danıştay savcısından 

oluşur. Aynı şekilde birer yedek seçilir. Genel Sekreter Kurulun tabii üyesidir. Daire Başkanı 

Kurula Başkanlık eder. Kurul oyçokluğu ile karar verir. 

 

 BaĢkanlara ve BaĢsavcıya vekâlet 

 Madde 22 – 1. Danıştay Başkanlığının boşalması, Danıştay Başkanının izinli veya 

özürlü olması hallerinde başkanvekillerinde en kıdemlisi Danıştay Başkanına vekalet eder. 

 2. Dairelerde en kıdemli üye başkana vekâlet eder. Başsavcıya Danıştay Başkanının 

seçeceği ve Başsavcılığa seçilme niteliğine sahip bir Danıştay üyesi vekâlet eder.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DanıĢtay'ın, Daire ve Kurulların Görevleri 

 

             DanıĢtayın görevleri 

             Madde 23 – Danıştay: 

             a) (DeğiĢik: 22.3.1990 - 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden 

verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara 

karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar.  

 b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar. 

 c) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri 

hakkında görüşünü bildirir. 

 d) (DeğiĢik:18.12.1999-4492/1 md.)Tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleri ile 

ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir 

 e) Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü 

bildirir. 

 f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar. 

 

  Ġlk derece mahkemesi olarak DanıĢtay'da görülecek davalar 

   Madde 24 – (DeğiĢik: 2.6.2000 - 4575/2 md.) 

 1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak: 

 a) Bakanlar Kurulu kararlarına, 

 b) (DeğiĢik: 2.6.2004 - 5183/4 md.)Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere, 

 c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici 

işlemlere, 

 d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine 

uygulanan eylem ve işlemlere,
9
 

 e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,  

 f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili 

Danıştay Başkanlığı işlemlerine, 

 Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu 

hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar. 

 2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık 

sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar. 

 

            Temyiz yoluyla DanıĢtay'da görülecek davalar 

           Madde 25 – (DeğiĢik: 22.3.1990 - 3619/5 md.) 
           İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece 

mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştayda temyiz 

yoluyla incelenir ve karara bağlanır. 

 

            

 

 

  Ġdari uyuĢmazlık ve davalarda görev 
10

 

                                                           
9
 Bu bentte yer alan "Danıştay idari dairelerince“ ibaresi, 2.6.2004 tarihli ve 5183 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesiyle “Danıştay İdari Dairesince” şeklinde değiştirilmiş ve metne   

İşlenmiştir. 
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             Madde 26 – (DeğiĢik: 2.6.2000 - 4575/3 md.) 

          (DeğiĢik birinci fıkra: 9.2.2011-6110/3 md.) İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, 

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

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

kurullarında incelenir ve karara bağlanır. 

            Başkanlar Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk doğması durumunda, vergi dava 

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

olarak görevlendirebilir. 

            Görevlendirilen dairedeki dosyaların vergi ve idari uyuşmazlıklara ilişkin görev ayrımı 

gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği, görevlendirilen daireye görevlendirildiği alan 

içinde hangi daire işlerinin verileceği hususları Başkanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Bu 

kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır. 

           Daire Başkanı ve üyeleri, dairenin görevlendirildiği işlere bakan dava dairesi genel 

kuruluna katılır. 

 

            Ġkinci dairenin görevleri  

            Madde  26/A  - (Ek: 2/6/2004 - 5183/6 md.; Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)  

 

            Dava dairelerinin görevleri 
11 12

 

            Madde 27 – (DeğiĢik: 9.2.2011-6110/4 md.) 

   Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu daireler vergi dava 

dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar. 

   İdari dava daireleri ile vergi dava daireleri kendi aralarında işbölümü esasına göre 

çalışır. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, dava daireleri arasındaki 

işbölümü karar tasarısı aşağıdaki esaslar uyarınca, Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanır. 

Hazırlanan işbölümü karar tasarısı, toplantı tarihinden yedi gün önce ilân edilmek kaydıyla 

Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul, işbölümü karar tasarısını aynen 

onaylayabileceği gibi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine değiştirerek de 

onaylayabilir.  

 1. İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar yönünden, daireler arasındaki 

işbölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.  

 2. Tam yargı davaları yönünden işbölümü;  

 a) Zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre,  

b) Zarar idari eylemden kaynaklanmışsa hizmetin niteliğine göre, 

 belirlenir.  

 3. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlere ilişkin davalarda vergi dava daireleri 

arasındaki işbölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.  

 4. Temyiz incelemesi yapmakla görevli daire, aynı konuda ilk derece mahkemesi 

olarak Danıştayda görülecek davalara bakmak ve olağanüstü kanun yolları incelemelerini de 

yapmakla görevlidir. 

 5. İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı 

davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince 

yapılır.  

                                                                                                                                                                                     
10

 8.8.2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkralarında yer alan “Başkanlık Kurulu” ibareleri “Başkanlar Kurulu”şeklinde değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir.  
11

 Bu madde başlığı “Üçüncü dairenin görevleri”iken,  9.2.2011 tarihli ve 6110 sayılı  

Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
12

 8.8.2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin ikinci  fıkrasında yer alan 
“Başkanlık Kurulu” ibaresi “Başkanlar Kurulu”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
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 6. Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı 

davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince 

yapılır. 

 7. İşbölümünde idari ve vergi dava dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu 

belirlenmemiş davalara bakmak üzere birer idari ve vergi dava dairesi görevlendirilir. 

 8. İşbölümünde aynı mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların birden fazla dairede 

çözümlenmesi konusunda farklı esaslar belirlenebilir. 

 Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda 

artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı 

başında ikinci fıkrada belirlenen usule göre bir kısım işler başka daireye verilebilir.  

Bu madde uyarınca alınan kararlar Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı izleyen aybaşından 

itibaren uygulanır. 

  

             Dördüncü dairenin görevleri 

             Madde 28 – (Mülga: 9.2.2011-6110/14 md.) 

 

             BeĢinci dairenin görevleri 

             Madde 29 – (Mülga: 9.2.2011-6110/14 md.) 

 

             Altıncı dairenin görevleri 

             Madde 30 – (Mülga: 9.2.2011-6110/14 md.) 

 

             Yedinci dairenin görevleri 

             Madde 31 – (Mülga: 9.2.2011-6110/14 md.) 

 

             Sekizinci dairenin görevleri 

             Madde 32 – (Mülga: 9.2.2011-6110/14 md.) 

 

             Dokuzuncu dairenin görevleri 

             Madde 33 – (Mülga: 9.2.2011-6110/14 md.) 

 

             Onuncu dairenin görevleri  

             Madde 34 –  (Mülga: 9.2.2011-6110/14 md.) 

 

             Onbirinci dairenin görevleri 

             Madde 34/A – (Ek: 8/12/1994 - 4055/3 md.; Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.) 

 

             Onikinci dairenin görevleri  

             Madde 34/B – (Ek:8/12/1994 - 4055/3 md.; Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.) 

 

    Onüçüncü dairenin görevleri 

    Madde 34/C – (Ek:2/6/2004 – 5183/9 md.; (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.) 

 

    Amme alacaklarına iliĢkin davalar  

              Madde 35 – Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına 

ilişkin davalar, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava daireleri 

tarafından çözümlenir. 

 

         Yeni vergilerle ilgili uyuĢmazlıkların çözümü 
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            Madde 36 – Bir vergiyi kaldıran ve yerine aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi 

koyan kanunlardan doğan uyuşmazlıklar, önceki vergiden doğan uyuşmazlıkları 

çözümlemekle görevli dairece çözümlenir. 

 

             Bir kısım iĢlerin diğer dairelere verilmesi 

             Madde 37 – (Mülga: 9.2.2011-6110/14 md.) 

 

             Ġdari ve vergi dava daireleri  kurullarının görevleri 

             Madde 38 – (DeğiĢik: 22.3.1990 - 3619/6 md.) 

             1. İdari Dava Daireleri  Kurulu; 

             a) İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,  

             b) İdari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları, 

             Temyizen inceler.  

             2. Vergi Dava Daireleri  Kurulu;  

             a) Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,  

             b) Vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları, Temyizen 

inceler.  

 

    Ġçtihatları birleĢtirme kurulunun görevleri  

            Madde 39 – İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava 

daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya 

uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü 

takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi 

inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir. 

 

 Ġçtihatların birleĢtirilmesini istemeye yetkili olanlar 

  Madde 40 – 1. İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, 

Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları veya Başsavcı 

tarafından istenebilir.  

      2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına 

başvurabilirler. 

      3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, 

gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır. 

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

zorundadır.  

 

 Ġdari iĢlerde görev  

  Madde 41 – (DeğiĢik:2.6.2004 – 5183/11 md.)İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar 

ve görevler Birinci Daire ve İdari İşler Kurulunda görülür. 

 

 Birinci dairenin görevleri 

 Madde 42 – Birinci Daire:  

 a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini, 

 b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını, 

 c) (DeğiĢik:18.12.1999-4492/3 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerini, 

 d) İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen 

uyuşmazlıkları, 

 e) Kanunlarında Danıştay'dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri, 
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    f) Danıştay'ca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için 

Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri, 

       g) 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan 

uyuşmazlıkları, 

 h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya 

itiraz yoluyla Danıştay'a verilen işleri, 

 ı) Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan işleri, 

 j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak 

teklifleri,  

          k) (DeğiĢik:2/6/2004 – 5183/11 md.) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri, 

       İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.  

 

       Ġkinci dairenin görevleri  

      Madde 43 – (Mülga: 2.6.2004 – 5183/13 md.) 

 

     Bir kısım iĢlerin diğer idari daireye verilmesi  

        Madde 44 –(Mülga: 2.6.2004 – 5183/13 md.) 

 

  DanıĢtay genel kurulunun görevleri 

       Madde 45 – Danıştay Genel Kurulu, bu Kanunla ve diğer kanunlarla bu Kurula 

verilen seçim görevleri ile diğer görevleri yapar ve bu Kanunda öngörülen içtüzük ve 

yönetmelikleri kabul eder. 

 

      Ġdari iĢler kurulunun görevleri  

         Madde 46 – 1. İdari İşler Kurulu: 

    a) (Mülga: 22.3.1990 - 3619/12 md.)  
    b) (DeğiĢik: 18.12.1999 - 4492/4 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerini  

         c) Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işleri, 

       d) Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını, 

       e) Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Danıştay 

Başkanının havale edeceği işleri, 

            f) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre ilgili dairece 

birinci derecede verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu muhakeme 

kararlarını ise itiraz üzerine,  

            İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir. Danıştay’ın ilgili 

dairesi Kurulun bozma kararlarına uymak zorundadır. 

            2. İdari dairelerin birinden çıkıp, (e) bendi uyarınca Danıştay Başkanı tarafından 

Danıştay İdari İşler Kuruluna havale edilmemiş olan işler ve verilen kararlar ilgili bakanlığın 

görüşüne uygun olmadığı takdirde, bakanın isteği üzerine, Danıştay İdari İşler Kurulunda 

görüşülür. 

            3. İdari dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle işin esası hakkında karar 

vermediği işlerde, İdari İşler Kurulunca bu kararın yerinde görülmemesi halinde, ilgili daireye 

geri gönderilir ve bu dairece İdari İşler Kurulu kararı doğrultusunda İnceleme yapılarak karar 

verilir. 
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  Ġdari iĢlerin görüĢülmesi  

 Madde 47 – Dairelerle kurulların toplantılarında üye veya tetkik hâkimlerinin 

açıklamaları dinlendikten sonra işlerin görüşülmesine geçilir. Konular aydınlanınca göreve ve 

usule ilişkin meseleler varsa ilk önce bunlar ve sırayla diğer meseleler karara bağlanır. 

 

             Kanun ve tüzük tasarıları ile kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ĢartlaĢma ve 

sözleĢmelerinin görüĢülmesi 

             Madde 48 – (DeğiĢik: 18.12.1999 - 4492/5 md.) Danıştay, kanun tasarı ve teklifleri 

ile tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmeyi, geliş tarihinden itibaren iki ay içinde 

sonuçlandırmak zorundadır. 

 

             Evrak getirilmesi ve yetkililerin dinlenmesi 

             Madde 49 – 1. İncelenmekte olan işler hakkında lüzum görülen her türlü evrak 

getirtilebileceği ve bilgi istenebileceği gibi, tamamlayıcı veya aydınlatıcı bilgiler alınmak 

üzere ilgili dairelerden veya uygun görülecek diğer yerlerden yetkili memur ve uzmanlar da 

çağırılabilir.  

             2. İstenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine veya 

Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, ilgili 

makam, gerekçesini bildirmek suretiyle söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir.  

 

             GörüĢmelerin idaresi 

             Madde 50 – Başkan, görüşmeleri idare eder ve oya sunulacak hususları belirler. 

Göreve ve usule ait meselelerde azınlıkta kalanlar, işin esası hakkında oylarını kullanmak 

zorundadırlar.  

 

        Kararlar 

             Madde 51 – Kararlarda, toplantıya katılanların ad ve soyadları, işin konusu, verilen 

kararların gerekçeleri, azınlıkta kalanların görüşleri ve karar tarihi belirtilir. Kararlar, 

toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 

 

             BaĢkanlar Kurulunun görevleri 
13

 

             Madde 52 – 1. Başkanlar Kurulu: 

             a) (Mülga: 8/8/2011-KHK-650/8 md.) 

             b) (Mülga: 8/8/2011-KHK-650/8 md.) 

             c) 37 nci ve 44 üncü maddelere göre daireler arasında iş dağılımını, 

             d) Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını, 

             e) (Ek: 22/3/1990 - 3619/8 md.) Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi 

mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci 

tayinini, 

             f) Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri,
14

 

             İnceler ve gereğine göre karar verir veya düşüncesini bildirir. 

             2. Kurul, Danıştay Başkanının davetiyle toplanır. 

             3. (Ek: 31/3/2011-6217/15 md.; Mülga: 8/8/2011-KHK-650/8 md.) 

                                                           
13

 8.8.2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin başlığı  

“Başkanlık kurulunun görevleri” iken “Başkanlar Kurulunun görevleri” ve birinci fıkrasında  

yer alan “Başkanlık Kurulu” ibaresi “Başkanlar Kurulu” şeklinde değiştirilmiş ve metne  

işlenmiştir.   
14

 Bu bendin bent harfi evvelce (e) iken, 22.3.1990 tarih ve 3619 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile (f) 
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 



156 
 

 

  

 BaĢkanlık Kurulunun görevleri 

 Madde 52 /A – (Ek: 8.8.2011-KHK-650/8 md.) 

 1. Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır: 

 a) Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak 

belirlemek. 

 b) Zorunlu hallerde, daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek. 

 c) Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri 

belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek. 

 d) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek veya 

bu işleri yapmak. 

 e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 2. Başkanlık Kurulunun, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca verdiği kararlara 

karşı, yedi gün içinde üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak Danıştay Genel 

Kuruluna itiraz edilebilir. Genel Kurul, Başkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği 

gibi değiştirerek de onaylayabilir. 

 

             Yüksek disiplin kurulunun görevleri  

             Madde 53 – Yüksek Disiplin Kurulu, bu Kanun hukümleri dairesinde Danıştay 

Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler hakkında, disiplin kovuşturması 

yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir ve bu Kanunla görevli kılındığı 

diğer işleri görür.  

 

             Disiplin kurulunun görevleri 

             Madde 54 – Disiplin Kurulu: 

    a) Danıştay memurları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu görevlerini yapar. 

             b) Danıştay memurları hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu 

Muvakkatı hükümlerine göre birinci derecede karar verir.  

             c) Danıştay memurları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 226 ncı 

maddesinin (B) bendinde yazılı görüşme ve danışma kurulu görevini yapar. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Görevler ve Haklar 

 

 DanıĢtay BaĢkanının görevleri
15

 

 Madde 55 – 1. Danıştay Başkanı, Danıştay'ın genel işleyişinden sorumludur. 

Kuruluşun düzenli çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu 

ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alır. 

             2. Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kuruluna, İdari 

İşler Kuruluna, idari ve vergi dava daireleri kurullarına, Yüksek Disiplin Kuruluna, Başkanlar 

Kuruluna ve Başkanlık Kuruluna, başkanlık eder.  

 

            DanıĢtay BaĢkanvekillerinin görevleri  

            Madde 56 – 1. Danıştay Başkanına ait görevlerden Danıştay Başkanı tarafından 

verilenleri yaparlar.  

                                                           
15

 8.8.2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında  

yer alan “Başkanlık Kurulu” ibaresi “Başkanlar Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, ikinci  

fıkrasında yer alan “Yüksek Disiplin Kuruluna” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Başkanlar  

Kuruluna” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 
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             2. Danıştay Başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik ederler. 

             3. Danıştay Başkanının katılmadığı kurullara başkanlık ederler. 

 

               Daire BaĢkanlarının görevleri 

             Madde 57 – 1.Daire başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine 

devamlarını, düzenli çalışmalarını, daire işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini ve tetkik 

hâkimleri ile diğer memurların yetişmelerini sağlarlar. Görüşmeleri idare ederler, dahil 

bulundukları kurulların toplantılarına katılarak düşüncelerini bildirirler ve oylarını verirler. 

             2. Daire başkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu ve bunların 

yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verirler ve 

alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. 

 

              Üyelerin görevleri 

             Madde 58 – Üyeler, bulundukları dairelerde başkanlar veya dahil bulundukları 

kurullarda kurul başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek 

görevli daire veya kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, kararları yazarlar, dairelerin ve 

üyesi bulundukları kurulların toplantılarına katılırlar, düşünce ve görüşlerini bildirirler, 

oylarını verirler ve daire ile ilgili olmak üzere verilen diğer işleri görürler.  

 

         Genel Sekreterin görevleri 

             Madde 59 – 1. Genel Sekreter bu Kanunun görevli kıldığı işler ile Danıştay 

Başkanının vereceği idare ve yazı işlerini yürütür.  

             2. Dairelere ve Başsavcılığa bağlı olanlar dışındaki müdürlükler ve diğer idari 

birimler Genel Sekreterin yönetim ve denetimi altında bulunur. 

 

            DanıĢtay BaĢsavcısının görevleri 

             Madde 60 – 1. Başsavcı, dava dosyalarını uygun göreceği görev ayırımına göre 

savcılara havale eder. Düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savcılar ile Başsavcılıkta 

görevli diğer memurların devamlarını ve intizamla çalışmalarını sağlar, gelen dosyaların 

kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli 

tedbirleri alır. 

   2. Başsavcı, incelediği dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla 

kendisine verilen diğer görevleri yapar.  

          3. Başsavcı her takvim yılı sonunda, işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde 

aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu 

gördüğü idari tedbirleri bildirir.  

           4. Başsavcı, savcılardan birini, idari işlerde kendisine yardım etmekte 

görevlendirebilir. 

 

      Savcıların görevleri 

             Madde 61 – 1.Savcılar, kendilerine havale olunan dosyaları Başsavcı adına incelerler 

ve düşüncelerini, davalarda bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde 

gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte 

Başsavcıya bildirirler. Danıştay Başkanının ve Başsavcının vereceği diğer görevleri yerine 

getirir; çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırılması için Başsavcının alacağı 

tedbirlere uyarlar. 

             2. Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay Başkanlığı aracılığı ile her türlü bilgileri 

isteyebilecekleri gibi işlem dosyalarını da getirtebilirler. 
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             3. Dava daireleri ile idari ve vergi dava daireleri  kurullarınca gerekli görüldüğü 

takdirde, Danıştay savcıları, önceden haber verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da 

açıklarlar.  

 

             Tetkik Hâkimlerinin görevleri  

             Madde 62 – 1. Tetkik hâkimleri Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanlarının 

kendilerine havale ettikleri işleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları 

yaparlar. Kendi düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını 

yazarlar, gerekli tutanakları düzenler ve Danıştay Başkanı, kurul başkanı ve daire başkanının 

verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. 

             2. Her daire ve kurulda, o daire veya kurul başkanınca birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik 

hâkimi, memurların görevlerine devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir biçimde 

çalışmalarını, idare, dosya ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli 

olarak yürütülmesini, Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanının vereceği diğer işleri 

yapmakla görevlendirilir.  

 

             Görevlerin uygulanma Ģekli 

              Madde 63 – Danıştay meslek mensuplarının ve tetkik hâkimleri ile savcıların 

yukarıdaki maddelerde yazılı görevlerinin uygulanmasına idari daire ve kurulların çalışma 

usullerinin düzenlenmesine ve 7 nci maddede yazılı müdürlükler, bürolar ve kalemlerin 

görevlerinin ifasına ve işlerin belirli sürelerde sonuçlandırılmasına ilişkin hükümler Danıştay 

İçtüzüğünde gösterilir.  

 

             BaĢkan, BaĢsavcı ve üyelerin aylıkları ve ödenekleri ile diğer mali hakları  

             Madde 64 – Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları 

ve üyelerine aylık, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakımından sırasıyla Yargıtay 

Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri 

hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.  

 

             Yurt dıĢına gönderilme 

             Madde 65 – 1. Danıştay meslek mensupları, idare ve vergi hukuku alanında bilimsel 

araştırmalar yapmak ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla aylık ve ödenekleri, hakiki 

yol masrafları ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek şartıyla idari yargı sisteminin 

uygulandığı yabancı memleketlere Başkanlık Kurulunun kararı ile gönderilebilirler.  

             2. Yurt dışına gönderilecek Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire 

başkanları ve üyelerin seçimleri ile diğer esaslar hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.  

 

               BaĢka iĢ ve görev kabul etme 

             Madde 66 – 1.Danıştay meslek mensupları, ilmi araştırma ve yayınlarda 

bulunabilirler; Danıştay Başkanının izni ile kurumlarından yolluk almaksızın davet edildikleri 

yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve 

meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılabilirler. Onbeş güne kadar olan izinler Danıştay 

Başkanınca, onbeş günü aşan izinler Başkanlık Kurulunca verilir. 

             2. Danıştay meslek mensupları birinci fıkradaki hallerde Başkanlık Kurulu kararıyla 

görevli olarak gönderilebilir. 

             3. Yukarıdaki fıkrada yazılı olan Danıştay meslek mensupları esas görevleri yanında 

Başkanlık Kurulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında ders ve konferans verebilirler. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin KovuĢturması 

 

               Disiplin kovuĢturması 

             Madde 67 – Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve 

üyelerin, yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol 

açan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse haklarında bu Kanun hükümleri uyarınca 

disiplin kovuşturması yapılır. 

 

             Konunun yüksek disiplin kuruluna intikal ettirilmesi 

             Madde 68 – Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin 

yukarıdaki maddede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde konunun 

Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi Başkanlık Kurulu tarafından duruma göre takdir 

edilir ve karara bağlanır. 

 

             Disiplin kovuĢturması kararı 

             Madde 69 – 1. Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnat olunan hal 

ve hareketin niteliğine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığına karar 

verir. 

             2. Kurul, disiplin kovuşturmasına karar verirse, Kurul dışındaki daire başkanları ve 

üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Haklarında isnatta 

bulunulanlar, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ise, Kurulun bu husustaki toplantılarına 

katılamazlar. Bunların yerleri 20 nci maddedeki usule göre doldurulur. 

 

             SoruĢturmanın Ģekli 

             Madde 70 – 1.Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan hal ve 

hareketi bildirerek savunmasını alırlar, lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinler, konu ile 

ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tespit ederler. 

             2. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler, sorulan hususlara cevap 

vermek ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. Ancak 49 uncu madde hükmü 

saklıdır. 

 

             Rapor verilmesi  

             Madde 71 – Soruşturmayı yapanlar yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve 

delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki 

kanaatlerini belirten bir rapor hazırlarlar ve belgeleri bu rapora bağlarlar.  

 

              Rapor üzerine yapılacak iĢlem  

             Madde 72 – 1. Yukarıdaki madde gereğince hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin 

Kuruluna verilir. Bu Kurula, soruşturmayı yapmış olanlar katılamazlar. 

   2. Kurul Başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve beş günden az 

olmamak üzere tayin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye davet eder.  

             3. Kurul Başkanı, soruşturma dosyasını üyelerin birine havale eder.  

          4. Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya 

derinleştirilmesine karar verir. 

             5. İlgili, bu dosyayı raportör üyenin huzurunda inceleyebilir. 

 

          Disiplin cezaları  

           Madde 73 – 1. Yüksek Disiplin Kurulu isnat olunan hal ve hareketi sabit görmezse 

dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. 
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 2. Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına 

göre, ilgilinin uyarılmasını veya hizmet süresine göre istifa etmeye veya emekliliğini istemeye 

davet edilmesini karar altına alır.  

   3. Kurul kararı Danıştay Başkanı hakkında ise, vekili, diğerleri hakkında ise Danıştay 

Başkanı tarafından ilgiliye tebliğ edilir. 

 

 Kararların yerine getirilmesi  

 Madde 74 – İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye dair olan karara, tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Bir aylık süre içinde ilgili izinli 

sayılır. 

  

              Disiplin kararı aleyhine dava açılması 

             Madde 75 – 1. İlgili, Yüksek Disiplin Kurulu kararının kendisine tebliğ tarihinden 

itibaren onbeş gün içinde bu karara karşı dava açabilir. Bu davalar, savunmaların alındığı 

veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. Çalışmaya ara 

verme süresi hesaba katılmaz. 

             2. Dava sonuçlanıncaya kadar ilgililerden boşalan yerler doldurulmaz.  

             3. Yüksek Disiplin Kurulunda karar vermiş veya soruşturmayı yapmış olanlar, 

disiplin cezalarına ilişkin davaların görüşülmesine katılamazlar. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza KovuĢturması 

 

              SoruĢturma 

             Madde 76 – 1.- Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve 

üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı, 

Danıştay Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan bir kurul tarafından ilk 

soruşturma yapılır.  

    2. Danıştay Başkanı hakkında soruşturma, kendisinin katılmayacağı Başkanlık 

Kurulunca seçilecek bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan bir kurul tarafından yürütülür. 

   3. Kurul, soruşturma sonunda düzenleyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Danıştay 

Başkanına, soruşturma Danıştay Başkanı hakkında ise fezlekeyi ve evrakı başkanvekiline 

verir. Bu husustaki dosya Danıştay Başkanı veya vekili tarafından gerekli karar verilmek 

üzere İdari İşler Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Bu Kurulun vereceği kararlar sanığa ve 

varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

  4. Yargılamanın men'i kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair 

kararlar itiraz üzerine İdari İşler Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmayacağı Danıştay Genel 

Kurulunda incelenir. 

   5. Danıştay Genel Kurulunun bu toplantılarında yeter sayı en az otuzbirdir. Toplantıda 

hazır bulunanlar çift sayıda ise en kıdemsiz üye toplantıya katılmaz. 

 

             Ġtiraz süresi: 

             Madde 77 – 76 ncı madde hükümlerine göre birinci derecede verilen kararlara itiraz 

süresi bu kararın sanığa veya şikâyetçiye tebliğ tarihinden itibaren on gündür.  

 

             Görevli kurullarda inceleme 

             Madde 78 – 1. Yukarıdaki maddelerde yazılı kurullarda inceleme evrak üzerinde 

yapılır. Sanıklar, soruşturma dosyalarını son soruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği 

üzerine, kararı veren kurulun tetkik hâkiminin gözetimi altında inceleyebilirler.  
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             2. Kararlar, kurulun tetkik hâkimi tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

ilgililere tebliğ edilir. 

 

            SoruĢturma dosyasının yargı yerlerine gönderilmesi 

            Madde 79 – 76 ncı madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair 

kararlar üst kurulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten sonra, 

soruşturma dosyası, gereği yapılmak üzere Danıştay Başkanı veya vekili tarafından 

Cumhuriyet Başsavcısına gönderilir. 

 

            Karara katılamayacak olanlar 

            Madde 80 – Soruşturma yapanlar, soruşturmalar üzerine karar verecek olan kurulların 

toplantılarına katılamazlar.  

 

             Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanacağı haller 

             Madde 81 – 1. Yukarıdaki maddeler hükümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile 

verilecek kararlarda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun soruşturmaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

             2. Soruşturma kurulları sorgu hâkiminin yetkilerini haizdir. 

 

             ġahsi suçların kovuĢturma usulü 

            Madde 82 – 1.Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve 

üyelerin şahsi suçlarının takibinde Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve üyelerinin 

şahsi suçlarının takibi ile ilgili hükümler uygulanır. 

             2. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, 

Danıştay Başsavcısı ve daire başkanları ile üyeler hakkında kovuşturma yapılması Başkanlık 

Kurulunun iznine tabidir. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Görevin Sona Ermesi 

 

       Hüküm giyme hali 

     Madde 83 – 1. Danıştay meslek mensuplarından birinin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan 

dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giymesi halinde, görevi 

kendiliğinden sona erer. 

             2. Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme halinde bu 

suç, mesleğin vakar ve şerefini bozan veya mesleğe karşı genel saygı ve güveni gideren 

nitelikte görülürse, ilgilinin meslekten çıkarılması gerekip gerekmediğine Yüksek Disiplin 

Kurulu tarafından karar verilir. 

 

             Sağlık bakımından görevin yerine getirilememesi
16

 

             Madde 84 – Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü resmi 

sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensuplarının görevine son 

verilmesine Başkanlar Kurulunca karar verilir.  

 

             Dava hakkı 

             Madde 85 – 83 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 84 üncü maddeye göre görevlerine 

son verilen ilgililerin bu kararlara karşı açacakları davalarda 75 inci madde hükümleri 

uygulanır. 

                                                           
16

 8.8.2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 
“Başkanlık Kurulunca” ibaresi “Başkanlar Kurulunca” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 

 

           ÇalıĢmaya ara verme 
17

 

       Madde 86 – 1. (DeğiĢik: 14.7.2004 – 5219/12 md.) Danıştay daireleri her sene 

ağustosun birinden eylülün beşine kadar çalışmaya ara verirler. 

             2. Ara verme süresi içinde çalışmak üzere; bir daire başkanı ile dört üyeden ve bir 

yedek üyeden oluşan bir nöbetçi daire kurulur. Yedek üye aynı zamanda Genel Sekreterlik 

görevini yapar.  

             3. Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay dairelerinin başkan ve üyeleri arasından 

karma olarak Başkanlar Kurulu tarafından seçilir. Ayrıca lüzumu kadar savcı ve tetkik hakimi 

görevlerine devam ederler.  

             4. Çalışmaya ara verme süresi içinde görevli olarak kalanlar hariç olmak üzere 

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile savcılar ve tetkik 

hakimleri çalışmaya ara verirler. Bu süre içinde Danıştay Başkanına, nöbetçi daire başkanı 

vekalet eder. 

             5. Danıştay'da çalışan diğer memurlar çalışmaya devam ederler. Ancak, çalışmaya ara 

verme süresi içinde işin icaplarına göre görevde kalmaları lüzumlu görülmeyen memurlar 

kanuni izinlerini kullanırlar. 

             6. Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri başında kalanların yıllık izin hakları 

saklıdır. 

 

             Nöbetçi dairenin göreceği iĢler 

             Madde 87 – Nöbetçi daire, çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri 

görür: 

             a) Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları hariç olmak üzere hükümetçe verilecek 

ivedi veya kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler, 

             b) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işler,  

             c) Tutuklu memurlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı 

hükümlerine göre Danıştaya gelen işler.  

 

             Tasnif ve yayın bürosu 

         Madde 88 – 1. Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen kararların ve 

mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Danıştay 

Dergisinin yayımlanması işini yürütmek ve kamu hukuku ile ilgili bilimsel yayınları takip 

etmek üzere, bir büro kurulur. 

             2. Bu büronun kuruluş ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir.  

 

             Gizli bilgileri açıklama 

             Madde 89 – Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve savcıları 

kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar. 

 

             Ġsnat ve iftiralara karĢı korunma  

             Madde 90 – Danıştay meslek mensupları hakkında ihbar ve şikayetlerin inceleme, 

soruşturma veya yargılama sonunda sabit olmadığı ve bir isnadın gareze binaen veya hakaret 

                                                           
17

 8.8.2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasında  

yer alan “Başkanlık Kurulu” ibaresi “Başkanlar Kurulu” şeklinde değiştirilmiş ve metne  

işlenmiştir.   
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kasdıyla yapıldığı veya uydurma bir isnat mahiyetinde olduğu anlaşıldığı takdirde, Danıştay 

Başkanı isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister. 

 

             ÇalıĢma saatleri ve izinler  

             Madde 91 – (DeğiĢik: 22/3/1990 - 3619/9 md.) 
             Danıştayda haftalık çalışma süresi ve Danıştay meslek mensuplarının mazeret, 

hastalık ve aylıksız izinleri yönünden Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

             Dosyaların ve diğer evrakın saklanması 

             Madde 92 – Dava dosyalarıyla diğer evrakın Danıştayda saklanma süreleri, yok 

edilme usulleri ve Danıştay Arşivine ilişkin diğer hususlar çıkarılacak bir yönetmelikle 

düzenlenir. 

 

   Bütçe  

 Madde 93 – 1. Danıştay genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.  

 2. Bütçenin ita amiri Danıştay Başkanıdır. Muhasebe işleri Danıştay nezdinde 

kurulacak muhasebe teşkilatı tarafından yürütülür. 

    3. Yasama meclislerindeki bütçe görüşmelerinde Danıştayı Başkan veya 

görevlendireceği kimse temsil eder. 

 

             Kıyafet  

      Madde 94 – Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve Danıştay 

savcılarının resmi kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zaman ve yerleri bir yönetmelikle 

düzenlenir. 

 

       Basına bilgi verme 

      Madde 95 – Basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyona Danıştayla ilgili bilgi ve 

demeçler, Danıştay Başkanı veya yetkili kılacağı bir görevli tarafından verilebilir. 

 

    Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürlüğü ve görevleri 

      Madde 95 /A – (Ek: 31/3/2011-6217/16 md.)Bilgi İşlem Merkezi, Danıştay 

Başkanlığına bağlı olarak görev yapar ve bir müdür yönetiminde yeteri kadar şef, mühendis, 

programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile 

teknisyenden oluşur. 

Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

 a) Danıştay Başkanlığında bilgi işlem sistemini ilk derece ve bölge idare mahkemeleri 

bilişim sistemiyle koordineli olarak kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya 

yaptırmak, bilgi işlem sistemleri ile ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek ihtiyaçlara 

göre gerekli güncellemeleri yapmak, Danıştay Başkanlığının ihtiyaçlarına göre projeler 

üreterek yazılım geliştirmek ve güncellemek. 

 b) Gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş olduğu yazılımlarla 

uyumu sağlamak, uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını 

ve koordinasyonu sağlamak, bilişim teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetlerde 

Danıştay Başkanlığınca verilen görevleri yerine getirmek.  

 c) Danıştayın faaliyet alanına ilişkin olarak hazırlanan karar, mevzuat, genelge, görüş, 

metin ve belgelerin, Türkiye’nin üyesi olduğu ve yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkeme 

kararlarının, kullanıcıların hizmetine sunulması için gerekli desteği sağlamak. 

 d) Danıştay Başkanlığı bilgi sistemlerinde güvenlik politikalarının usul ve esaslarının 

belirlenmesi, uygulanması ve güncellenerek denetlenmesini sağlamak. 
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 e) Bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmasında Danıştay Başkanlığınca 

çıkartılacak esasları hazırlamak, Danıştayın tüm birimlerinde görev yapan bilgisayar 

kullanıcılarının talepleri de dikkate alınarak gerekli eğitimlerini sağlamak. 

 f) Danıştay Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

  

ONUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

              Kaldırılan hükümler 

             Madde 96 – 521 sayılı Danıştay Kanunu ile bunun ek ve tadilleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

             Ek Madde 1 – (Ek: 22.3.1990 - 3619/10 md.) 

             İki dava dairesinin görevine ilişkin davalar, ilgili dava dairesinin isteği üzerine o dava 

dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu toplantıya daire başkanlarından 

kıdemlisi başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı dokuzdur. Kararlar oy çokluğuyla 

verilir. 

             Bu davalar, davanın açıldığı dairenin esas ve karar numaralarını alır. 

 

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlardan ihtiyaç fazlası olanlar, bölge idare 

mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görevlendirilmek üzere Adalet 

Bakanlığı emrine verilirler. Bunlara ait kadrolar Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı mahkemeler 

bölümüne eklenir. 

 

             Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli bulunan 

başkâtiplerin unvanı "yazı işleri müdürü" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sebebi ile 

yeniden atanmaları gerekmez. Yeni unvanları, yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar 

eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya devam ederler. 

 

             Geçici Madde 3 – Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve 

değişikliklerine göre çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan 

hükümleri çıkarılacak tüzük, içtüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 

uygulanmaya devam olunur. 

 

             Geçici Madde 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlayan müracaat ve 

dava süreleri hakkında 521 sayılı Danıştay Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

             Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Danıştaya açılmış 

bulunan davalar Danıştay'da bakılarak sonuçlandırılır. 

 

             Geçici Madde 6 – Daha önce Danıştayın görev alanında olup Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile bu mahkemelerin görevine giren konularla ilgili davalar, bu mahkemeler göreve 

başlayıncaya kadar Danıştayda açılmaya devam olunur. Bu davalar Danıştayca 

sonuçlandırılır.  

             Geçici Madde 7 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birinci Mürettep Daire, 

Yedinci Daire ve Onuncu Dairede mevcut bulunan memur hukuku ile ilgili dosyalar Üçüncü 

Daireye devredilir ve bu Dairece sonuçlandırılır. 
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             Geçici Madde 8 – Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve 

değişiklikleri gereğince kurulmuş bulunan daire ve kurullarda mevcut işlerin bu Kanuna göre 

görevlendirilen daire ve kurullara dağıtımı, ayrıca karar verilmesine yer kalmaksızın, daire 

kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde tamamlanır. 

 

             Geçici Madde 9 – İdari İşler, Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin ve Disiplin 

Kurullarının seçimleri daire kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde yapılır. 

 

             Geçici Madde 10 – Çeşitli kanunlarda Danıştay Genel Kurulunda görüşülerek karara 

bağlanacağı yazılı işler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Danıştay İdari İşler 

Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.  

 

             Geçici Madde 11 – Hâkimler Kanununda idari yargı hakim ve savcıları ile ilgili 

düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanunda sözü geçen birinci sınıfa ayrılmış idari yargı 

hakim ve savcıları ibaresi birinci derece kadroyu almış idari yargı hakim ve savcıları anlamına 

gelir. 

             Geçici Madde 12 – Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay kanunlarında gerekli 

düzenlemeler yapılıncaya kadar 1903 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerine göre yargı 

ödeneğinin verilmesine devam olunur. 

 

             Geçici Madde l3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Danıştay Başkanı, 

Başsavcısı ve daire başkanlarının başkanlık sıfatları sona erer. Ancak; geçici 14 ncü madde 

gereğince atamalar yapılıncaya kadar başkanlık görevleri devam eder.  

 

             Geçici Madde 14 – 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün 

içinde, Danıştayda mevcut boş üyelik kadroları bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun 8 

nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, en az dörtte üçü idari yargı 

hakim ve savcılarından olmak üzere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun boş üyelikler 

için göstereceği iki kat aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçim yapılmak suretiyle 

doldurulur. 

             2. Birinci fıkradaki seçimi izleyen onbeş gün içinde Danıştay Başkanı, Başsavcısı, 

başkanvekilleri ve daire başkanları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Danıştay 

üyelerinden göstereceği ikişer aday arasından bir defaya mahsus olmak üzere 

Cumhurbaşkanınca seçilir.  

             3. Danıştay üyelerinin dairelere dağılımı, ikinci fıkradaki süre içinde Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanınca 

yapılır.  

             4. Cumhurbaşkanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine, kuruluş 

halinde bulunan bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına bir defaya mahsus olmak üzere 

Danıştay üyeleri arasından atama yapabilir. Bu suretle bölge idare mahkemeleri 

başkanlıklarına atananlar, bu görevlerde dört yıl süre ile hizmet görürler. Bu süre, ilgilinin 

isteği üzerine uzatılabilir. Bu fıkraya göre atananlar, Danıştay üyeliği sıfatını, kadrosunu, 

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

ile diğer her türlü mali ve sosyal haklarının Danıştay bütçesinden ödenmesine devam olunur.  

             5. Yukarıdaki fıkraya göre bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına atananların, her 

ne suretle olursa olsun bu görevlerinden ayrıldıkları tarihte Danıştay kadro cetvelindeki 

kadroları iptal edilmiş sayılır.  
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             Geçici Madde 15 – Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, daire başkanlığı veya 

üyeliği yapmış olanların 521 sayılı Danıştay Kanununun 1740 sayılı Kanunla değiştirilen 8 

nci maddesiyle tanınan Danıştay üyeliğine seçilme hakları saklıdır. 

 

             Geçici Madde 16 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile, 

Danıştay tetkik hâkimliğine ve Danıştay savcılığına yapılacak atamalarda, Kanunun 11 nci 

maddesinin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz. 

 

             Geçici Madde 17 – Bu Kanunun uygulanmasında, 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı 

Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

 

             Geçici Madde 18 – (Ek: 22.3.1990 - 3619/11 md.) 

             İdari İşler Kurulunda bulunan tüzük tasarılarıyla ilgili dosyalar, Danıştay 

Başkanlığınca derhal Başbakanlığa gönderilir. 

 

             Geçici Madde 19 – (Ek: 2/6/2000 - 4575/4 md.) 
             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre ile Danıştay tetkik 

hâkimliğine yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin (1) numaralı fıkrasındaki beş yıllık 

hizmet süresi iki yıl olarak uygulanır. Bu atamalarda Başkanlık Kurulunun olumlu görüşü 

alınır. 

 

            Geçici Madde 20 – (Ek: 2.6.2004 - 5183/16 md.) 
  Bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle Danıştay İkinci Dairesinde bulunan dosyalar 

Birinci Daireye, Onuncu Dairenin görev alanından çıkarılan dava ve işlere ilişkin dosyalar 

Onüçüncü Daireye, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmaksızın devredilir. 

 

   Geçici Madde 21 – (Ek: 2/6/2004 - 5183/16 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süre ile Danıştay tetkik hâkimliğine 

yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki beş 

yıllık hizmet süresi aranmaz. 

 

 Geçici Madde 22 – (Ek: 2/6/2004 - 5183/16 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılmış 

bulunan ve bu Kanunla idare mahkemeleri görevleri kapsamına alınan davalar Danıştayda 

sonuçlandırılır. 

Geçici Madde 23 – (Ek : 25/6/2009-5917/22 md.) 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süre ile Danıştay tetkik hâkimliğine 

yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz. 

 

             Yürürlük 

             Madde 97 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

             Yürütme  

             Madde 98 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

                                                                                

6/1/1982 TARĠHLĠ VE 2575 SAYILI ANA KANUNA ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER: 

 

1) 22.3.1990 tarihli ve 3619 sayılı Kanunun geçici maddesi:  

             Geçici Madde – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediyeler ile il özel 

idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri talebiyle Danıştay 
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dışındaki idari yargı mercilerine intikal etmiş dosyalar, herhangi bir karar verilmeksizin onbeş 

gün içinde Danıştaya gönderilir. 

 

             2) 2.6.2000 tarihli  ve 4575 sayılı Kanunun geçici maddesi: 

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi 

olarak Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla idare mahkemlerinin görevleri kapsamına 

alınan davalar Danıştayda sonuçlandırılır. 

 

             3) 9.2.2011 tarihli ve 6110  sayılı Kanunun geçici maddesi: 
18

 

 Geçici Madde 1 – (1) Danıştay Başkanlık Kurulu ile Yargıtay Başkanlar Kurulu, bu 

Kanunla ihdas edilen üye kadrolarına seçim yapılmasından ve dairelerde çalışacak üyelerin 

belirlenmesinden itibaren bir ay içinde toplanarak daireler arasındaki işbölümüne ilişkin karar 

tasarısını hazırlar, Danıştayda Genel Kurulun ve Yargıtayda Büyük Genel Kurulun onayına 

sunar. Danıştayda Genel Kurulun, Yargıtayda Büyük Genel Kurulun işbölümünün 

onaylanmasına ilişkin kararları Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girinceye kadar bu 

Kanunla yapılan değişiklikten önceki işbölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam 

olunur. 

 (2) Daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyaları 

mevcut hâlleriyle ilgili daireye gönderilir. 

 (3) Bu Kanunla Yargıtayda ihdas edilen üye kadrolarına seçim yapılmasından itibaren 

onbeş gün içinde Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenir. Üyelerin hangi dairelerde görev 

yapacağını, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, oluşturulan yeni 

Başkanlık Kurulu belirler. 

 

          4 ) 31.3.2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 17 nci maddesi: 

Madde 17 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13.12.1983 

tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) 

sayılı cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümüne, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar 

ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yargıtay 

Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 
19

 

 

  

             2575 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 

                                 YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 
  

DeğiĢtiren                                                                                                

Kanun/KHK                                                  Yürürlüğe 

     No.                2575 sayılı Kanunun değiĢen maddeleri          giriĢ tarihi                               

________          _______________________________________      ________          

     3619                                                           –                                       10.4.1990 

     4055                                                           –                                       11.12.1994 

     4492                                                           –                                        21.12.1999 

     4575                                                           –                                       15.6.2000 

     5020                                                           –                                        26.12.2003 

     5183                                    13,16,24,26,26/A,34/A,34/B,                    2/6/2004 

                                                           
18

 Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 14.2.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’ye 

bakınız. 
19

 Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 14.4.2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmi Gazete’ye 

bakınız.  
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           37,41,42,43,44 üncü maddeleri, Geçici Madde 20,21,22  

                                                     17,34/C maddeleri                               1.1.2005 

     5219                                                           86                                      1.1.2005 

     5917                                                GeçiciMadde23                            10.7.2009 

     6110                    8,10,13,17,26,26/A,27,28,29,30,31, 

                32,33,34,34/A,34/B,34/C,37 ve İşlenemeyen Hüküm                14/2/2011 

     6217                 52, 95/A ve İşlenemeye Hüküm                                   14.4.2011 

KHK/650        5, 10, 12, 19, 19/A, 19/B, 26, 27, 52, 52/A, 55, 84, 86         26/8//2011 

                               85                                                                                 01/01/2012 
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BÖLGE ĠDARE MAHKEMELERĠ, ĠDARE MAHKEMELERĠ VE VERGĠ 

MAHKEMELERĠNĠN KURULUġU VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 

Kanun No: 2576 

Kabul Tarihi: 6 Ocak 1982 

R.G. Yayını: 20 Ocak 1982 

R.G. Sayı: 17580 

 

 Tanım 

 Madde 1 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu 

Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız 

mahkemelerdir. 

 

 KuruluĢ 

 Madde 2 - 1. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, 

bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve 

yargı çevreleri tespit olunur. 

 2. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluş ve 

yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının 

görüşleri alınır. 

 3. Bu mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine, İçişleri, 

Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alınarak, Adalet 

Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

 4. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesi kurulduğu takdirde, 

bu mahkemeler arasındaki işbölümü, Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulunca belirlenir. 

 5. Bu mahkemelerin kurulmaları, kaldırılmaları ve yargı çevrelerinin değiştirilmeleri 

hakkındaki kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. 

 

 Bölge Ġdare Mahkemelerinin OluĢumu 

 Madde 3 - 1. Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden 

oluşur. 

 2. (8 Haziran 2000 tarih ve 4577 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 3. (DeğiĢik: 4577 - 8.6.2000) Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyeliklerine 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. Mahkeme başkanlarının kanuni 

sebeplerle yokluğunda, başkanlığa en kıdemli üye vekalet eder, aynı sebeplerle üye noksanlığı 

ise, bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanır. Bu 

mahkemeler gerektiğinde birden çok kurul halinde çalışabilirler. Bölge idare mahkemesi 

başkanının katılmadığı hallerde, mahkeme kurullarına o kuruldaki en kıdemli üye başkanlık 

eder. Bu kurulların oluşumu ve aralarındaki iş bölümü Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca belirlenir. 

 4. Ankara, İstanbul ve İzmir bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına Danıştay 

üyelerinden istekte bulunanlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanabilirler. Bu 

suretle atananlar, Danıştay üyeliği sıfatını, kadrosunu, aylık ve ödeneği ile her türlü özlük 

haklarını muhafaza ederler. Bunların aylık ve ödenekleri ile her türlü mali ve sosyal 

haklarının Danıştay bütçesinden ödenmesine devam olunur. 

 

 

 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#1
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#2
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#3
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 Ġdare ve Vergi Mahkemelerinin OluĢumu 

 Madde 4 - İdare ve vergi mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur. 

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

vekillik eder. 

 

 Ġdare Mahkemelerinin Görevleri 

 Madde 5 - 1. (Değişik 1. fıkra: 3410 - 24.2.1988) İdare mahkemeleri, vergi 

mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar 

dışındaki 

 a) İptal davalarını, 

 b) Tam yargı davalarını, 

 c) (Değişik: 4577 - 8.6.2000) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için 

yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, 

 d) Diğer kanunlarla verilen işleri, 

 Çözümler. 

 2. Özel Kanunlarda Danıştay’ın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü 

Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümler. 

 Vergi Mahkemelerinin Görevleri: 

 Madde 6 - (DeğiĢik:3410 - 24.2.1988) Vergi Mahkemeleri: 

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

benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, 

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

 Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları, 

 c) Diğer kanunlarla verilen işleri, 

 Çözümler. 

 

 Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar 

 Madde 7 - 1. (DeğiĢik: 4577 - 8.6.2000) Uyuşmazlık miktarı birmilyar lirayı 

aşmayan
1
 

 a) Konusu belli parayı içeren idari işlemlere karşı açılan iptal davaları, 

 b) Tam yargı davaları, 

 İdare mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir. 

 2. (DeğiĢik: 4577 - 8.6.2000) 6 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

uyuşmazlıklardan kaynaklanan toplam değeri birmilyar lirayı aşmayan davalar, vergi 

mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir. 

 3. Bu tür davaların hâkimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge 

sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir. 

 

 Bölge Ġdare Mahkemelerinin Görevleri 

 Madde 8 - Bölge İdare mahkemeleri; 

 a) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hâkim tarafından 7 nci 

madde hükümleri uyarınca verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme 

bağlar. 

                                                           
1
 Maddedeki parasal sınır, 24.2.1988 tarih ve 3410 sayılı Kanun'un ilgili maddesiyle bu Kanuna 

eklenen EK MADDE 1 hükmü gereğince, (Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda 
uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı V.U.K Mük. 298 inci hükümleri uyarınca Maliye 
Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 
uygulanır. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#5
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#6
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6183.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#7
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#8
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc2576.htm#e1
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc213.htm#m298
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 b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki 

uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar. 

 c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. 

 

 Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlarının Görevleri 

 Madde 9 - 1. Bölge idare mahkemesi başkanları; 

 a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler. Düşünce ve görüşlerini bildirirler ve oylarını 

verirler. 

 b) Bölge idare mahkemesi yargı çevresinde bulunan idare ve vergi mahkemelerinin 

genel işleyişinden sorumludurlar. 

 c) Mahkemelerin düzenli ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri idare ve vergi 

mahkemeleri başkanlarına danışarak alırlar. 

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

yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri içeren 

bir raporu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Adalet Bakanlığına 

gönderirler. 

 e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar. 

 2. İdare ve vergi mahkemelerinin Adalet Bakanlığı ve diğer resmi mercilerle olan idarî 

yazışmaları, bölge idare mahkemesi başkanlığı aracılığıyla yapılır. 

 

 Mahkeme BaĢkanlarının Görevleri 

 Madde 10 - Mahkeme başkanları; 

 a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını 

verirler. Mahkemelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını, 

mahkeme işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. 

 b) Her takvim yılı sonunda, mahkemelerindeki işlerin durumu ve bunların 

yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri hakkında bölge idare mahkemesi başkanlığına bir 

rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. 

 c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar. 

  

 Üyelerin Görevleri 

 Madde 11 - Üyeler, bulundukları mahkemelerde başkanlar tarafından kendilerine 

verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli açıklamaları yaparlar, 

düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler, kararları yazarlar ve mahkeme ile ilgili 

olmak üzere kendilerine başkan tarafından verilen diğer işleri görürler. 

 

 Mahkeme Memurları 

 Madde 12 - Her bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesinde 

yazı işleri müdürünün yönetiminde bir kalem bulunur. Her mahkemeye yeterince zabıt kâtibi 

ve memur verilir. 

 

 DeğiĢtirilen deyimler: 

 Madde 13 - Vergi mahkemelerinin göreve başlamasıyla bu mahkemelerin görev 

alanına giren konularla ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan: 

 a) İtiraz Komisyonu, Vergiler Temyiz Komisyonu, Gümrük Hakem Kurulu deyimleri, 

Vergi Mahkemesi, 

 b) Vergi ihtilafı deyimi, vergi davası, 

 c) İtiraz deyimi, vergi mahkemesinde dava açılması, 

 Anlamını taşır. 

 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#13
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 Yönetmelik 

 Madde 14 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin 

idari işleri ile kalem hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esasları Adalet Bakanlığınca 

çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

 

 Kaldırılan Görevler, Yetkiler ve Hükümler 

 Madde 15 - 1. İdare ve vergi mahkemelerinin görev alanına giren ve kanunlarla çeşitli 

kurul ve komisyonlara verilmiş bulunan görev ve yetkiler, bu mahkemelerin göreve başladığı 

tarihte sona erer. 

 2. Vergi İtiraz Komisyonlarının ve Vergiler Temyiz Komisyonunun kuruluşuna ilişkin 

hükümler birinci fıkrada gösterilen tarihte yürürlükten kalkar. 

 

 Ek Madde 1 - (3410 - 24.2.1988) (DeğiĢik: 4577 - 8.6.2000) Bu Kanunun tek hâkimle 

çözümlenecek davalara ilişkin 7 nci maddesindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından 

geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit 

ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde 

belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate alınmaz. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere uygulanan parasal 

sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce idare ve vergi mahkemelerince nihai 

olarak karara bağlanmış davalar ile Danıştayın bozma kararı üzerine kararı bozulan 

mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz. 

 

 Geçici Madde 1 - 1. Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı 

ay içinde İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşünü alarak 

bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerini kurar. Mahkemelerin 

kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih Resmî Gazete'de ilan 

edilir. 

 2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre içinde, idari yargı 

hâkim adaylığından atanacakların yanı sıra; idare mahkemeleri başkan ve üyeliklerine, hukuk 

veya hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve 

maliye alanında yükseköğrenimlerini yapmış olmaları şartıyla; 

 a) Danıştay tetkik hâkimleri ve Danıştay savcıları, 

 b) Kaymakamlık sıfatını kazanmış olmak şartıyla İçişleri Bakanlığı mensupları, 

 c) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri ve uzmanları, 

 d) Genel ve katma bütçeli daireler genel müdürleri, genel müdür yardımcıları ve daire 

başkanları, 

 e) Başbakanlık ve bakanlık başmüşavirleri, müşavirleri, hukuk müşavirleri, bölge ve il 

muhakemat müdürleri, müşavir avukatları, hazine avukatları ve kamu iktisadi teşebbüsleri 

hukuk müşavirleri, 

 f) Sayıştay raportörleri, uzman denetçileri, başdenetçileri, denetçileri, savcı ve savcı 

yardımcıları, 

 İle daha önce bu görevelerde bulunmuş olmak şartıyla halen bir kamu görevi 

yapmakta olanlar atanabilirler. 

 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre içinde, idari yargı 

hâkim adaylığından atanacakların yanı sıra; vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine hukuk 

ve hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye 

alanında yükseköğrenimlerini yapmış olmak şartıyla; 

 a) Danıştay tetkik hâkimleri ve Danıştay savcıları, 

 b) Maliye müfettişleri, maliye hesap uzmanları, 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#15
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2576/mlinklist-m.htm#E1
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc213.htm
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 c) Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itarz komisyonları başkan ve 

üyeleri ile başraportör ve raportörleri, 

 d) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü ve yardımcıları, gelirler kontrolörleri, 

Gelirler Genel Müdürlüğü başmüşavir ve müşavirleri, 

 e) Maliye Bakanlığı hukuk müşavirleri, bölge ve il muhakemat müdürleri, müşavir 

avukatları, hazine avukatları, 

 f) Defterdar ve defterdar yardımcıları, vergi dairesi müdürleri, 

 g) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel müdür ve yardımcıları, müşavirleri, 

gümrük başmüdürleri, gümrük müdürleri ile Kontrol Genel Müdürü ve yardımcıları ve 

Bakanlık müfettişleri, 

 İle daha önce bu görevlerde bulunmuş olmak şartıyla halen bir kamu görevi yapmakta 

olanlar atanabilirler. 

 4. Atamalar, Adalet Bakanlıınca ilgilinin mensup olduğu kurum ve kuruluşların 

görüşleri alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. 

 5. Bölge idare mahkemesi başkanlıklarına atanacakların, en az üç yılı yukarıda 

belirtilen görevlerde olmak üzere on yıl; diğer mahkeme başkanlıkları ile üyeliklere 

atanacakların ise, en az iki yılı yukarıda belirtilen görevlerde olmak üzere beş yıl devlet 

hizmetinde bulunmaları gerekir. Ancak, Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz 

komisyonları başkan, üye, başraportör, raportörleri için beş yıllık devlet hizmeti aranmaz. 

 6. Bölge idare mahkemeleri başkan ve üyeliklerine, bu maddenin ikinci ve üçüncü 

fıkralarında belirtilen niteliklere sahip olanlar atanabilirler. 

 7. Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları başkan, üye, 

başraportör ve raportörleri bu maddede belirtilen nitelikleri taşımaları şartıyla vergi 

mahkemesi başkan ve üyeliklerine tercihan atanırlar. 

 8. Atamalarda; ilgilinin sicili, görevindeki başarısı, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği 

ahlâk ve seciyeyi taşıyıp taşımadığı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca takdir edilir. 

 9. Bu madde uyarınca yapılacak başvurma usulü ve süresi Adalet Bakanlığınca 

Resmî Gazete'de ilan edilir. Danıştay tetkik hâkimi ve Danıştay savcıları için başvurma şartı 

aranmaz. 

 

 Geçici Madde 2 - 1. Bu Kanunun geçici birinci maddesine göre bölge idare, idare ve 

vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine atanacakların aylık derece ve kademeleri, müktesep 

hak aylık derece ve kademelerine göre tespit edilir. 

 2. Hâkimler Kanunda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bölge idare, idare ve 

vergi mahkemeleri başkan ve üyelerine aylık, ek gösterge, ödenek ve diğer mali ve sosyal 

haklar ile özlük işleri bakımından adli yargı hâkimleri hakkındaki hükümler uygulanır. 

 3. a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay tetkik hâkimi ve Danıştay Savcısı 

bulunanlar Hâkimler Kanununun birinci sınıfa ayrılma niteliğine ilişkin hükümlerindeki 

şartları taşıdıkları takdirde anılan görevlerde geçirdikleri süreler değerlendirilerek birnci sınıf 

incelemesine tabi tutulurlar. Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci derecenin 

kademelerinde bulunanlar birinci sınıf incelemesine tabi tutulmaksızın, Danıştay üyeliğine 

seçilme yeteneğini kaybetmemiş olmaları şartıyla birinci dereceye yükseldikleri tarihten 

geçerli olmak üzere birinci sınıfa ayrılmış sayılırlar. 

 b) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine, Danıştay tetkik 

hâkimliği ve Danıştay savcılığı doışındaki görevlerden ilk defa atananlar Hâkimler 

Kanunundaki birinci sınıfa ayrılmak için gerekli süre kaydına bakılmaksızın birinci drecenin 

kademelerinde bulunanlar bir terfi süresi, ikinci derecenin kademelerinde bulunanlar iki terfi 

süresi, üçüncü dercenin kademelerinde bulunanlar üç terfi süresi kadar çalıştıktan sonra 

birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. 
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 c) Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine Danıştay tetkik hâkimliği ve Danıştay 

savcılığından atananların birinci sınıf incelemesine tabi tutulmalarında, Danıştaydaki hizmet 

süreleri nazara alınır. 

 

 Geçici Madde 3 - 1. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

ilişik cetveldki kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetvelinin mahkemeler bölümü 

hâkimlik ve savcılık sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

 2. Genel kadro kanunu çıkıncaya kadar bu kadrolarda, ekli cetvel ile sınırlı olmak 

koşulu ile yapılması gereken her türlü değişiklik; hâkimlere ait kadrolar için Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca, diğerleri için ise Maliye Bakanlığınca yapılır. 

 

 Geçici Madde 4 - 1. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin göreve başlaması ile 

görevleri sona erecek olan muvazzaf itiraz komisyonları ve Vergiler temyiz komisyonu 

mensuplarından bu mahkemelere atananların Maliye Bakanlığı kadro cetvellerinde yer alan 

kadroları, atama işleminin tamamlanması tarihinden itibaren iptal edilmiş sayılır. 

 2. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin göreve başladıkları tarihte, Vergiler Temyiz 

komisyonu ile muvazzaf itiraz komisyonları raportörlüklerinde iki yıllık hizmet sürelerini 

tamamlamamış olan raportörler Adalet Bakanlığınca idari yargı hâkim adaylığına 

atanabilirler. 

 3. Muvazzaf itiraz komisyonları ile Vergiler temyiz komisyonu mensuplarından, bu 

Kanunla kurulan mahkemelere atanmayanlar, Maliye Bakanlığında durumlarına uygun başka 

kadrolara atanırlar ve kadroları atama işleminin tamamlanması tarihinden itibaren iptal 

edilmiş sayılır. 

 

 Geçici Madde 5 - Geçici birinci maddeye göre mahkeme başkan ve üyeliklerine 

atananlardan mesleğe uyum sağlayamadıkları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca tespit 

edilenlerin Kurulca başbakanlığa bildirilmesi üzerine, ek gösterge ve ödenekleri hariç olmak 

üzere, bulundukları derece ve kademe aylıklarına uygun genel veya katma bütçeye dahil 

idarelerdeki başka bir göreve atanmaları Başkanlıkça sağlanır. Bu hüküm, atanma tarihinden 

itibaren ancak iki terfi süresi için uygulanabilir. 

 

 Geçici Madde 6 - 1. Bu Kanunla kurulmuş olan mahkemeler göreve başladığında, bu 

mahkemelerin görev ve yetki alanlarına giren konularda daha önce Danıştaya açılmış olan 

davalar ve işler Danıştayca sonuçlandırılır. 

 2. Bu Kanunla yargı görev ve yetkileri kaldırılmış bulunan komisyonlar ve kurullarca 

verilmiş olan kararlar, Danıştayca bozulduğu takdirde dosyaları ile birlikte yetkili idare veya 

vergi mahkemesine gönderilir. 

 

 Geçici Madde 7 - 1. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, 

bu Kanun hükümleri uyarınca idare mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan 

dolayı yargı yetkisi kaldırılmış kurullara ve komisyonlara itiraz edilmemiş, dava açılmamış ve 

henüz itiraz veya dava süresi sona ermemiş olanlar hakkında yetkili idare mahkemesinin 

göreve başladığı tarihten itibaren altmış gün içerisinde bu mahkemelere dava açılabilir. 

 2. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, yargı yetkisi 

kaldırılmış kurul ve komisyonlarca karara bağlanmış ve Danıştaya başvurma süresi geçmemiş 

kararlar hakkında altmış gün içinde Danıştaya başvurulabilir. 

 

 Geçici Madde 8 - 1. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, 

vergi mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan dolayı vergi itiraz 
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komisyonlarına ve Gümrük Hakem Kuruluna itiraz edilmemiş ve henüz itiraz süresi sona 

ermemiş olanlar hakkında, altmış gün içerisinde yetkili vergi mahkemesine dava açılabilir. 

 2. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, vergi itiraz 

komisyonlarınca verilmiş olup Vergiler Temyiz Komisyonu veya Danıştay nezdinde temyiz 

edilmemiş ve temyiz süresi geçmemiş kararlar hakkında altmış gün içinde danıştaya dava 

açılabilir. 

 3. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte Vergiler Temyiz 

Komisyonu ve Gümrük Hakem Kurulunca verilmiş olup Danıştaya başvurma süresi 

geçmemiş kararlar hakkında altmış gün içinde Danıştaya dava açılabilir. 

 

 Geçici Madde 9 - Bölge idare mahkemeleri idare mahkemeleri ve vergi 

mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte Vergi İtiraz Komisyonları ile Gümrük Hakem 

Kurulunda ve bu Kanunla yargı yetkileri kaldırılmış diğer kurullarda bulunan ve henüz karara 

bağlanmamış olan dosyalar bir ay içinde yetkili ve görevli idare ve vergi mahkemelerine 

devredilir. 

 

 Geçici Madde 10 - 1. Vergi itiraz komisyonları ve Gümrük Hakem Kurulunda mevcut 

dosyaların vergi mahkemelerine devir esasları Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve 

Tekel Bakanlığınca müştereken tespit olunur. 

 2. Bu Kanunla yargı yetkileri kaldırılmış olan diğer kurullardaki dosyaların idare 

mahkemelerine devir esasları Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca tespit olunur. 

 

 Geçici Madde 11 - 1. Vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte Vergiler 

Temyiz Komisyonunda bulunan dosyalardan; 

 a) Bu Kanunun 7 nci maddesi gereğince tek hâkim tarafından çözümlenebilecek 

nitelikte olanlar, yetkili bölge idare mahkemelerine, 

 b) Diğerleri Danıştaya, 

Gönderilir ve bu mahkemelerce sonuçlandırılır. 

 2. Yukarıdaki fıkra gereğince devredilen dosyalar hakkında aşağıdaki esaslar 

uygulanır: 

 a) Bu dosyalar için ek yargılama gideri ve harç alınmaz. 

 b) Bu dosyaların posta giderleri Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

 c) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Vergiler Temyiz Komisyonunda tekemmül 

etmiş dosyalar, İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanmaksızın tekemmül etmiş 

sayılır. Danıştayda, savcının düşüncesine ilişkin hükümler saklıdır. 

 d) Bu dosyalar için duruşma yapılması ilgili daire veya mahkemenin kararına bağlıdır. 

 e) Bu dosyalar için Vergiler Temyiz komisyonunca yapılmış duruşma tebliğleri 

geçersizdir. 

 f) Yapılan inceleme sonunda vergi itiraz komisyonu kararı bozulursa, dosya, re’sen ve 

nihai olarak karara bağlanır. 

 g) Vergiler Temyiz Komisyonunca yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak verilmiş 

kararlar geçerlidir. Ancak, bu dosyalar öncelikle karara bağlanır. 

 

 Geçici Madde 12 - Danıştayca bozma kararı ile Vergiler Temyiz Komisyonuna 

gönderilmiş ve bu Komisyonca henüz karara bağlanmamış veya Danıştayın bozma kararı 

üzerine bu Komisyonca kararı bozularak vergiler itiraz komisyonuna gönderilmiş ve bu 

komisyonca henüz karara bağlanmamış dosyalar, görevli ve yetkili vergi mahkemesine 

gönderilir ve bu mahkemelerce bozma kararı çerçevesinde incelenerek karara bağlanır. 
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 Geçici Madde 13 - Vergiler Temyiz Komisyonunca ara kararı ile Vergi İtiraz 

Komisyonuna gönderilmiş dosyaların karar gereği yerine getirilmiş olanlarından, bu Kanunun 

7 nci maddesi gereğince tek hâkim tarafından çözümlenebilecek dosyalar yetkili bölge idare 

mahkemesine, diğerleri Danıştaya; ara kararı yerine getirilmemiş olanlar ise, bu karara göre 

tamamlandıktan sonra ilgisine göre yetkili bölge idare mahkemesine veya Danıştaya 

gönderilmek üzere yetkili vergi mahkemesine tevdi edilir. 

 

 Geçici Madde 14 - Vergi mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce itiraz ve 

temyiz komisyonlarınca karara bağlanmış ve kararları tebliğ edilmemiş dosyalar tebliğ 

işlemleri yerine getirilmek üzere göreve başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yetkili ve 

görevli vergi mahkemesine gönderilir. Bu dosyaların posta giderleri Maliye Bakanlığı 

bütçesinden karşılanır. 

 

 Geçici Madde 15 - Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; 

Adalet Bakanlığı bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı 

bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

 

 Geçici Madde 16 - Bu Kanunun uygulanmasında, 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı 

Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

 

 Geçici Madde 17 - (Ek:2856 - 23.6.1983) Bu Kanunun geçici 1 inci maddesine göre 

bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine atananların göreve başladıkları 

tarihten itibaren üç yıl içinde emekliliklerini istemeleri halinde emeklilik işlemleri; kazanılmış 

hak ve aylık derece ve kademeleri ile birinci derecenin son kademe aylığını kazanılmış hak 

olarak alanların, idarî yargı hâkimliğine atanmadan önce alabilecekleri ek göstergeler dikkate 

alınmak suretiyle yapılır. İdarî yargı hâkimliğine ait ek göstergeler uygulamada dikkate 

alınmaz.  

 

 Geçici Madde 18 - (Ek: 4577 - 8.6.2000) Bu Kanunun değişik 7 nci maddesinin (1) 

ve (2) numaralı fıkra hükümleri, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, idare ve vergi 

mahkemelerince nihai olarak karara bağlanmış davalar ile Danıştayın bozma kararı üzerine 

kararı bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz. 

  

 Geçici Madde - (3410 - 24.2.1988) Bu Kanunun, 6.1.1982 tarih ve 2756 sayılı 

Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü sebebiyle idari yargı mercilerince 

görevsizlik kararı verilemez. 

 

 Yürürlük 

 Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
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ASKERĠ YÜKSEK ĠDARE MAHKEMESĠ KANUNU
1
 

      Kanun No:1602 

      Kabul Tarihi: 4 Temmuz 1972 

      Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Temmuz 1972  

      RG Sayı: 1425 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KuruluĢ 

Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi 

 Madde 1 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 

görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

 TeĢkilat 

 Madde 2 - Askerî Yüksek İdari Mahkemesinin teşkilâtı Millî Savunma Bakanlığı 

kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

 

 Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi Personeli 

 Madde 3 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi personeli şunlardır: 

 a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan, Başsavcı, Daire Başkanları, üyeler ve 

Genel Sekreter; 

 b) Savcılar; 

 c) Genel Sekreterlik ve Sekreterlik personeli; 

 d) Daire Müdürlüğü, Tasnif ve Yayın Bürosu personeli; 

 e) Kadroda gösterilen diğer personel. 

 

 Teminat 

 Madde 4 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı, Başsavcı, Daire Başkanları 

ve üyeleri; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi hâkimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının kendilerine sağladığı teminat altında hizmet görürler. 

 

 Organlar 

 Madde 5 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin organları şunlardır: 

 a) Daireler; 

 b) Daireler Kurulu; 

 c) Başkanlar Kurulu; 

 d) Yüksek Disiplin Kurulu; 

 e) Genel Kurul. 

 

                                                           

1
  Bu Kanunun çeşitli maddelerinde geçen "ikinci başkan" ve "Başkanunsözcüsü başyardımcısı" 

unvanları 25 Aralık 1981 tarih ve 2568 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle kaldırılmış; 
"Başkanunsözcüsü" unvanı "Başsavcı", "Kanunsözcüsü" unvanı'da "Savcı" olarak değiştirilmiştir. İkinci 
başkana ait olan görevler Başkan tarafından yerine getirilecektir. 
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 Genel Sekreterlik ve Kalemler 

 Madde 6 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar 

Kurulunun hâkim sınıfından seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapar. Bu görev için 

ayrıca kadro verilir. 

Genel Sekreter, Başkana bağlıdır. 

Genel Sekreterliğe yeteri kadar yardımcı personel verilir. Ayrıca Başsavcılıkta, Daireler 

Kurulunda ve dairelerde yazı ve sair işlemleri yürütecek birer kalem teşkilâtı kurulur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi Üyelerinin 

Nitelikleri, Seçimleri ve Atanmaları 

Üyelerin Nitelikleri 

 

 Madde 7 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Üyeleri; 

 a) İki yılını doldurmuş kurmay yarbaylarla albay rütbesinde üç yılını doldurmamış 

kurmay subaylar, 

 b) En az yarbay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler, 

Arasında seçilirler. 

 

 Üyelerin Seçimi 

 Madde 8 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askerî 

hâkim sınıfından olan üyeleri, bu sınıftan olan başkan ve üyeler tam sayısının salt çoğunluğu 

ile her boş yer için gösterilecek üç aday arasından, 

 Hâkim sınıfından olmayan üyeleri, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için 

gösterilecek üç aday arasından, Cumhurbaşkanınca seçilir. 

 

 Atanma 

 Madde 9 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Seçilenler arasından rütbe ve kıdem sırasına 

göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına, Başsavcılığına, daire başkanlıklarına ve 

üyeliklere, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalayacağı, Cumhurbaşkanının 

onaylayacağı Kararname ile atama yapılır. Atamalar Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Başkan, Başsavcı ile daire başkanlarının askeri hakim sınıfından olması şarttır 

 

 Görev Süresi 

 Madde 10 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askeri Hâkim sınıfdan olmayan üyelerin 

görev süresi en fazla dört yıldır. 

 

 Savcıların Nitelikleri ve Atanmaları 

 Madde 11 - Savcılıklara genel atama şartları da dikkate alınarak bu hizmetin 

gereklerine uygun tecrübe ve nitelikleri haiz askerî hâkimler atanır. 

 Bu maksatla Başsavcı tarafından boş yerlerin üç katı olarak aday gösterilir. 

 Bu görevde geçen süreler, hâkimlik hizmetinden sayılır. 

 

 Ġdare Personelinin Nitelikleri ve Atanmaları 

 Madde 12 - İdari hizmetlerle ilgili görevlerde çalıştırılacak personelin atanmaları, 

hizmet ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak özel kanunlarına göre yapılır. 

 

 BaĢkanlara ve BaĢsavcıya Vekalet 

 Madde 13 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

Başkanlığının boşalması, Başkanın izinli veya mazeretli olması hallerinde en kıdemli daire 
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başkanı, aynı sebeplerle daire başkanlıklarına o dairenin en kıdemli üyesi, Başsavcıya 

 Mahkemedeki hâkim sınıfı üeyelerden en kıdemlisi, vekalet eder. 

 Boşalan Başkan ve üyeliklere bir ay içinde 8 ve 9 uncu maddeler gereğince seçim ve 

atamalar yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organların KuruluĢu 

 Daireler 

 Madde 14 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, iki 

daireden oluşur. İş hacmine göre, Genel Kurulun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun 

görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca daire sayısı üçe yükseltilebileceği gibi, aynı 

usulle ikiye de indirebilir. 

 Her daire, bir başkan ile altı üyeden kurulur. Üyelerden dördü askeri hâkim, ikisi 

kurmay subaydır. 

 Dairelerde çoğunluk askeri hâkim sınıfından olmak üzere görüşme sayısı beştir. 

Kararlar oyçokluğu ile verilir. 

 

 Üyelerin Dairelere Ayrılmaları 

 Madde 15 - Üyeler Başkanlar Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin 

icaplarına göre, daireleri aynı suretle değiştirebilir. 

Dairelerde meydana gelecek noksanlar diğer dairelerden üye alınmak suretiyle tamamlanır. 

Bu üyeler Başkan Kurulunun kararı ile önceden saptanır. 

 

 Daireler Kurulu 

 Madde 16 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Daireler Kurulu, Başkanın yönetiminde 

daire başkanları ile her dairenin kendi üyeleri arasından bir yıl süre için seçeceği biri askeri 

hâkim biri de bu sınıftan olmayan üyelerden oluşur. 

 Başkan ve üyelerden birinin özürü halinde kendi daire ve statüsünde olan en kıdemli 

üye kurula katılır. 

 Kurulda kararlar oyçokluğu ile verilir. 

 

 BaĢkanlar Kurulu 

 Madde 17 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Başkanlar Kurulu; Başkan, daire başkanları 

ve her dairenin en kıdemli birer üyesinden oluşur. Başkan ve üyelerin özürü halinde aynı 

daireden en kıdemli üye kurula katılır. 

 Başsavcılığı ilgilendiren konular ile kurulca lüzum görülen diğer işlerin 

görüşülmesinde, Başsavcı toplantılara katılır ve oy kullanır. 

 Kararlar oyçokluğu ile verilir. Kurul üye sayısının çift olması halinde kıdemsiz üye 

oylamaya katılamaz. 

 

 Yüksek Disiplin Kurulu 

 Madde 18 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Yüksek Disiplin Kurulu; Başkan, Başsavcı, 

daire başkanları ve mahkemenin en kıdemli bir üyesinden oluşur. 

 Kararlar oyçokluğu ile verilir. 

 Kurula sevkedilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz, 

Kıdemsiz olanların katılamaması sonucu, kurul üye sayısı üçten az olursa, konu Genel 

Kurulda incelenir. Genel Kurulun kararı kesindir. 

 Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 
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 Genel Kurul 

 Madde 19 - Genel Kurul; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcı, Daire 

Başkanları ve üyelerin tamamından kurulur. 

 Bu Kanunun 32 ve 33 üncü maddesi gereğince yapılan toplantılara hakkında 

soruşturma açılma isteminde bulunan üye katılamaz. 

 Genel Kurul üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır. 

 Kararlar oy çokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu 

geçerli sayılır. 

 Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesinin 

ve Organlarının Görevleri 

 

 Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesinin Görevleri 

 Madde 20 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Türk 

Milleti adına; askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve 

askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece 

mahkemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. Ancak, 

askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda; ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz. 

Bu Kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerin de görevli 

bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askeri memur, astsubay askeri öğrenci, (DeğiĢik 

ibare: 6191 - 10.3.2011 / m.10/8) “uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er” , 

erbaş ve erler ile sivil memurlardır. 

 

 Ġdari Davalar ve Yargı Yetkisinin Sınırı 

 Madde 21 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) 20 nci maddede belirtilen kişileri 

ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden dolayı; yetki, sebep şekil, 

konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından bahisle menfaatleri ihlal 

edilenler tarafından açılacak iptal davaları, aynı idari işlem ve eylemlerin haklarını ihlal 

etmesi halinde açılacak tam yargı davaları, doğrudan doğruya ve kesin olarak Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesinde çözümler ve karara bağlanır. 

 İdari yargı yetkisi, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile 

sınırlıdır. Yerindelik denetimi yapılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 

esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak tarzda kullanılamaz ve idari eylem ve 

işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. 

 Cumhurbaşkanının, Yüksek Askeri Şûranın tasarrufları ve Sıkıyönetim 

Komutanlarının 1402 sayılı Kanunda yazılı tasarrufları ile disiplin suç ve tecavüzlerinden 

ötürü disiplin amirlerince verilen cezalar yargı denetimi dışındadır. 

 

 Birinci Dairenin Görevleri 

 Madde 22 - (Değişik: 2568 - 25.12.1981) Birinci Daire; atanma, yer değiştirme, nasıp, 

sicil, kademe ilerletilmesi, terfi, emeklilik, maluliyet, aylık ve yolluklara ilişkin iptal ve tam 

yargı davalarını çözümler. 

 

 Ġkinci Dairenin Görevleri 

 Madde 23 - (Değişik: 2568 - 25.12.1981) İkinci Daire; istifa, hizmet yükümlülüğü, 

askeri akademiler, askeri öğrenci ve yedek subay işlemleri ile Birinci Dairenin görevi dışında 

kalan işlem ve eylemlerden doğan iptal ve tam yargı davalarını çözümler. 

 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/1602/mlinklist-m.htm#20
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6191.htm#10
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/1602/mlinklist-m.htm#21
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc1402.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/1602/mlinklist-m.htm#22
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/1602/mlinklist-m.htm#23
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 Hizmet ve ġahsi Kusurun BirleĢmesi 

 Madde 24 - (Değişik: 2568 - 25.12.1981) Kişiler askeri görevlerle ilgili olarak 

uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personelen aleyhine değil, sadece bu 

mahkemede ilgili kurum aleyhine tazminat davası açabilirler. Kurumun genel hükümlere göre 

sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

 

 Bir Kısım ĠĢlerin Diğer Dairelere Verilmesi 

 Madde 25 - Dairelerin işlerinde, birbirine nazaran nispetsizlik görülürse, Başkanlar 

Kurulu kararı ile bir dairenin görevine giren işlerden, belirli konulara ilişkin olanlar diğer 

daireye verilebilir. 

 Bu husustaki kararlar Aralık ayı başında verilir. Aynı ay içinde Resmî Gazete'de 

yayınlanır ve yeni takvim yılında uygulanır. 

 

 Daireler Kurulunun Görevleri 

 Madde 26 - Daireler Kurulu asker kişilerle ilgili aşağıda yazılı uyuşmazlıklara ve 

davalara bakar. 

 a) Birden fazla dairenin görevine taallûk eden davalar; 

 b) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin daireleri arasında çıkan görev ve yetki 

uyuşmazlıkları; 

 c) Bakanlar Kurulu Kararlarına karşı açılan davalar; 

 d) Danıştay'dan alınan düşünceler üzerine uygulanan eylem ve işlemler hakkında 

açılan davalar; 

 e) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının veya Başsavcının yahut dairelerin 

prensibe taalûk eden hususlarda Daireler Kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri davalar, 

 (e) bendinde yazılı olan yetkinin Başkan tarafından kullanılması, davanın açılması 

sırasında; Başsavcı tarafından kullanılması esas hakkında düşünce verilmeden önce olur. 

Bu yetkinin Başsavcı tarafından kullanılması halinde dava dosyası ilgili dairece ayrıca bir 

karar verilmesine mahal kalmaksızın Daireler Kuruluna tevdi olunur 

 

 BaĢkanlar Kurulunun Görevleri 

 Madde 27 - Başkanlar Kurulu; bu kanunla görevli kılındığı işler ile Askerî Yüksek 

İdare Mahkemesi Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü idarî işler hakkında 

gereğine göre, karar verir veya düşüncesini bildirir. 

 Başkanlar Kurulu Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının daveti ile toplanır. 

 

 Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri ve Vereceği Disiplin Cezaları 

 Madde 28 - Yüksek Disiplin Kurulu, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, 

Başsavcı, Daire Başkanları ve üyelerinin hâkimlik ve askerlik vekar ve onuruna dokunan, 

şahsî haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlarından dolayı 

haklarında disiplin kovuşturması yapar ve eylemin ağırlığına göre; 

 a) Uyarma, 

 b) Kınama, 

 c) Görevden çekilmeye davet, 

 İşlemlerinden birini uygular. 

 

 Genel Kurulun Görevleri 

 Madde 29 - Genel Kurul, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının çağrısı üzerine 

toplanır. Görevleri şunlardır: 

 a) (25 Aralık 1981 tarih ve 2568 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle yürürlükten 

kaldırılmıĢtır.) 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/1602/mlinklist-m.htm#24
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 b) Gerektiğinde uyuşmazlık mahkemesine üye seçmek, 

 c) Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara 

bağlanmak, 

 d) Dairelerin veya Daireler Kurulunun kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar 

arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi 

gerekli sayıldığı takdirde, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi incelemek ve 

gerektiğinde, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar vermek, İçtihatların 

birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Başkan, konu ile ilgili daire ve 

Başsavcı tarafından istenebilir. 

İçtihatların birleştirme kararları gönderildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Resmî 

Gazete'de yayınlanır. 

Bu kararlara Askerî Yüksek İdare Mahkemesi organları ve idare uymak zorundadır. 

 e) 91 inci maddede yazılı İçtüzüğü yapmak, 

 f) Kanunlarda gösterilen diğer görevleri yapmak, 

 g) 18 inci maddenin 2 nci fıkrasının dördüncü cümlesindeki görevi yerine getirmek. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SoruĢturma Usulü 

 

 Disiplin SoruĢturması 

 Madde 30 - Yirmisekizinci maddede yazılı eylem ve tutumları haber alan Askerî 

Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna sevk eder. 

Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü takdirde ilgileden kıdemli bir üyesini soruşturma 

yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen üye askerî savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine 

sahiptir. 

 Bu üye, ilgilinin savunmasını aldıktan sonra yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla 

Kurul Başkanına sunar. 

 Yüksek disiplin Kurulu, ilgili hakkında ya soruşturmanın genişletilmesine veya 

kovuşturmaya yer olmadığına veya 28 inci maddede yazılı disiplin cezalarından birinin 

uygulanmasına karar verir. 

 Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz 

edebilir. Genel Kurul, kararı onamadığı takdirde, kararı ya kaldırır, ya değiştirir veya 

soruşturmanın genişletilmesi için dosyayı Yüksek Disiplin Kurulan gönderir. 

Genel Kurulun kararları kesindir. 

 

 Görevden Çekilmeye Davet Cezasının Sonucu 

 Madde 31 - Görevden çekilmeye davet edilen: 

 a) Askerî hâkim sınıfından ise, işlemin kesinleşmesinden itibaren izinli sayılır. Bir ay 

içinde emekliliğini istemediği veya istifa etmediği takdirde görevinden çekilmiş sayılarak 

hakkında Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem 

yapılmak üzere durumu Millî Savunma Bakanlığına bildirir. 

 b) Askerî hâkim sınıfından değil ise, işlemin kesinleşmesinden itibaren üyelik durumu 

kalkar. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ile ilişiği kesilir, durumu Genelkurmay Başkanlığı, 

Millî Savunma Bakanlığı ve ilgilinin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlığına derhal bildirilir. 

 

 Görevle Ġlgili Suçlar 

 Madde 32 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, Daire Başkanları, üyeleri ve 

genel sekreterin görevle ilgili suçlarını haber alan Başkan, ilgililer hakkında kovuşturma 

açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere konuyu, Genel Kurula intikal ettirir. 
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(Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının görevle ilgili suçlarına ait ihbar ve şikâyetler, 

Millî Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir.) 

 Genel Kurul, önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için bir 

veya üç üyeyi görevlendirir. 

 Üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra kanaatlerini belirtmeksizin durumu bir 

raporla Genel Kurul Başkanlığına bildirirler. 

 Bu rapor üzerine Kurulda yapılacak görüşme sonunda kovuşturmaya yer olmadığına 

karar verildiği takdirde kararın bir örneğini ilgiliye, bir örneği de varsa şikâyette bulunana 

tebliğ edilmek üzere Başkanlığına sunulur. 

 Bu karar kesindir. 

 Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı, Askerî 

Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununa göre yapmak üzere gizli oyla üç üye 

görevlendirilir. Bu kurula üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. Kurul, askerî savcıların 

yetkisine sahiptir. 

 Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tespit ederek Genel Kurul 

Başkanına arz eder. 

 Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma dosyası 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından Yüce Divana sunulmak üzere 

Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

 İmzasız, adressiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. 

 

 Askeri ve Genel Yargıya Tabi Suçlar 

 Madde 33 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, Daire Başkanları ve 

üyelerinin askerî yargıya tabi suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan Başkan, konuyu 

Genel Kurula intikal ettirir. 

 Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının askerî yargıya tabi şahsi suçlarına ait 

ihbar ve şikâyetler Millî Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir. 

 Soruşturmanın yapılabilmesi için Genel Kurul gizli oyla kendi arasından üç kişilik bir 

kurul seçer. 

 Kurula üyelerden en kıdemlisi Başkanlık eder. 

 Kurul askerî savcıların soruşturma yetkisine sahiptir. 

 Bu Kurul, yapılan ihbar ve şikâyeti kovuşturmaya değer görmez veya yapılan 

soruşturmayı kamu davasının açılmasını haklı göstermeye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya 

yer olmadığına ve kanunî şartların mevcut olması halinde soruşturmanın geçici olarak tatiline 

kadar verir. 

 Bu kararlar kesindir. 

 Kurulca dava açılmasına karar verildiği takdirde bu karar ve soruşturma dosyası 

Başkanlıkça Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilir. 

 Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dava dosyasını Askerî Yargıtay 

Başkanlar Kurulunun belli edeceği Askerî Yargıtay Dairesine verir. 

 Bu Daireye ve temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan 

veya hükümde bulunan üyeler katılamaz. Bu hallerde Daire veya Daireler Kurulu 

toplanmazsa noksan üyeler diğer dairelerden tamamlanır. 

 Hükmü veren Daire, Daireler Kuruluna karşı direnebilir. Direnme üzerine Daireler 

 Kurulunca yeniden verilecek karara uyulması zorunludur. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcı Daire Başkanları ve üyelerin genel 

yargıya tabi şahsî suçlarının kovuşturulmasında Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılarının şahsî suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Yargılama Usulleri 
 

 Mecburi Ġdari Müracaat 

 Madde 34 - Askerî kişilerin özlük işleri konusunda kesin karar almaya yetkili 

olmayanlar makamlarca tesis edilmiş idarî işlemlerin kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir 

işlem yapılması idarî dava açmak için belli olan süre içinde, mertebeler yoluyla ve bağlılığına 

göre yetkili üst makamlardan istenmedikçe Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde iptal davası 

açılamaz. 

Bu takdirde yetkili makamlarca müracaat tarihinden itibaren nihayet altmış gün içinde cevap 

verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. (
2
) 

İsteğin reddi üzerine veya yazılı bildirim tarihinden itibaren dava açma süresi işlemeye başlar. 

Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı 

verilir. 

 

 Ġhtiyarı Müracaat ve Ġdari Makamların Sükutu 

 Madde 35 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) 
 a) İhtiyari müracaat: 

 Kesin işlem yapmaya yetkili makamlarca tesis edilen idarî işlemlerin gerialınması, 

kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması; üst makamdan, yoksa işlemi yapmış 

olan makamdan idarî dava açmak için belli olan süre içinde istenebilir. Bu müracaat işlemeye 

başlamış olan dava açma süresini durdurur. 

 Altmış gün içinde cevap verilmez ise, istek reddedilmiş sayılır. 

 İsteğin reddi üzerine dava açma süresi başlar ve müracaat tarihine kadar geçmiş olan 

süre de hesaba katılır. 

 b) İdari makamların sükutu: 

 İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir eylem veya işlemin yapılması için 

idari makamlara başvurabilirler. Bu halde yetkili makamlar en çok altmış gün içinde bir cevap 

verirler. 

 Bu süre içinde cevap verilmez ise, istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altımış günün 

bitiminden itibaren idarî dava açma süresi içinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde dava 

açabilirler. Dava açılmayan haller ile davanın altmış günlük süre geçtikten sonra açılması 

sebebiyle dilekçenin reddi halinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra cevap verilirse, 

bunun tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye başlar. 

 Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü pulsuz bir alındığı 

kağıdı verilir. 

 

 Ġdari Davaların Açılması 

 Madde 36 - Askerî kişilerle ilgili idarî eylem ve işlemlere ilişkin idarî davalar, Askerî 

Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile açılır. Dilekçeler, 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir. 

Dilekçelerde: 

 a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf ve rütbeleri, duhulü, nasbı, adresleri ve unvanları 

varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adresleri ve unvanları; 

 b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller; 

 c) Davaya konu olan idarî eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi; 

 d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir. 

                                                           
2
 Fıkradaki (90) günlük süre, 25 Aralık 1981 tarih ve 2568 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle (60) gün 

olarak değiştirilmiştir. 



185 
 

 

 Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. 

 

 Dilekçelerin Verileceği Diğer Yerler 

 Madde 37 - (Değişik: 2568 - 25.12.1981) Dilekçeler ile savunmalar ve davalara ilişkin 

her türlü evrak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere en yakın 

amirlere, bölge ve idare mahkemesi başkanlıklarına bölge ve idare mahkemesi bulunmayan 

yerlerde asliye hukuk hakimliklerine yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına 

verilebilir. 

 

 Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 

 Madde 38 - 20 nci maddede yazılı idarî eylem ve işlemler aleyhine ayrı ayrı dava 

açılır. Ancak aralarında maddî ve hukukî bakımdan bağlılık varsa, aynı şahsı ilgilendiren 

birden fazla eylem ve işlemler aleyhine bir dilekçe ile de dava açılabilir. 

 

 Dilekçeler Üzerinden Uygulanacak ĠĢlem 

 Madde 39 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına veya 37 nci maddede 

yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ile posta ücretleri alındıktan sonra defter kayıtları 

derhal yapılır ve kayıt tarihi ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı 

tarihte açılmış sayılır. 

 Davacılara, kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı 

verilir. 

37 nci maddede yazılı yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesi Başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı 

takdirde bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındığı kâğıdının tarih ve sayısı 

dilekçelere yazılır. 

 

 Dava Açma Süresi 

 Madde 40 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde dava 

açma süresi her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihinden itibaren kanunlarda ayrı süre 

gösterilmeyen hallerde altmış gündür. Adresleri belli olmıyanlara özel kanunlardaki 

hükümlere göre ilan yolu ile bildirim yapılan hallerde, özel kanunda aksine hüküm 

bulunmadıkça süre, son ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra başlar. 

 Kanuna göre ilanı gereken düzenleyici ve genel tasarruflara karşı, ilan tarihini izleyen 

günden itibaren altmış gün içinde dava açılabilir. Ancak bu tasarrufların kendilerine 

uygulanması üzerine, ilgililer düzenleyici tasarruf veya uygulanan işlem yaput her ikisi 

aleyhine birden dava açmakta muhtardırlar. İlgililer ayrıca; düzenleyici tasarrufun 

kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir düzenleme yapılmasını uygulamadan itibaren altmış 

gün içinde idareden isteyebilirler. Bu isteklerinin reddi veya altmış gün içinde cevap 

verilmemesi halinde altmış günün bitiminden itibaren isteklerinin yerine getirilmemesi 

yolundaki işleme karşı altmış gün içinde dava açabilirler. Düzenleyici tasarrufun 

kaldırılmaması, değiştirilmemesi veya dava yoluyla iptal edilmemiş olması bu tasarrufa dayalı 

işlemin iptaline engel olmaz. 

 

 Görevli Olmayan Yerlere BaĢvurma 

 Madde 41 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 

görevine giren uyuşmazlıklarda, askeri, idari ve adli yargı mercilerine açılan davaların görev 

noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların ve bunlara karşı kanun yolları varsa süresi 

içinde olmak şartıyla bu yollara başvurulması üzerine, verilen kararların tebliği tarihinden 

itibaren otuz gün içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesine dava açılabilir. Bu mercilere 

başvurma tarihi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesine müracaat tarihi olarak kabul edilir. 
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 Adlî idari veya askeri yargı yerlerine dava açılmış olması ve bu yargı yerlerinin 

görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra birinci fıkrada yazılı otuz günlük sürenin 

geçirilmiş bulunması, bu kanunda öngörülen süreler içinde Asker Yüksek İdare 

Mahkemesinde açmış olan davanın süreden reddine neden olmaz. 

 

 Ġptal ve Tam Yargı Davaları 

 Madde 42 - İlgililer, haklarını ihlâl eden bir idarî işlem dolayısıyle Askerî Yüksek 

İdare Mahkemesinde doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davaları ile 

birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine 

bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya 

bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı, icra tarihinden itibaren altmış gün içinde 

tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 35 inci madde uyarınca idareye başvurma 

hakları saklıdır.
3
 

 

 Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması 

 Madde 43 - (Değişik: 2568 - 25.12.1981) 

İdari eylemlerden hakları ihlâl edilmiş olanların Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava 

açmadan önce, bu eylemlerin yazılı bildirimi üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten 

itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili makama 

başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri lazımdır. 

 Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde bu konudaki işlemin tebliği 

tarihinden ve altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren 

altmış gün içinde tam yargı davası açabilirler. 

 Görevli olmayan adli yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görevden reddi 

halinde sonradan Askeri Yüksek İdare Mahkemesine açılan davalarda, birinci fıkrada 

öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz. 

  

 Dilekçeler Üzerinde Ġlk Ġnceleme 

 Madde 44 - Kaydı yapılan dilekçeler, Genel Sekreterlikçe; 

 a) Görev, 

 b) İdari veya yargı mercii tecavüzü, 

 c) Ehliyet, 

 d) Husumet, 

 e) 36 ve 38 inci maddelere uygun olup olmaması, 

 f) Süre aşımı. 

 Noktalarından sırası ile incelenir. 

 Bu noktalardan kanuna aykırı görülmeyenlerin tebligat işleri yapılır. 

 Kanuna aykırı görülen dilekçeler, karar verilmek üzere görevli Daire veya Daireler 

Kuruluna havale olunur. Daire veya Daireler Kurulunca kanuna aykırı görülmeyen 

dilekçelerin, tebligat işlemi için Genel Sekreterliğe iadesine karar verilir. 

 

 Ġlk Ġnceleme Üzerine Verilecek Karar 

 Madde 45 - Daireler veya Daireler Kuruluna gelen dilekçelerde 44 üncü maddede 

yazılı noktalardan kanunsuzluk görülürse: 

 A) (a), (c) ve (f) bentlerinde yazılı hallerde, davanın reddine, 

                                                           

3
  42 nci maddedeki (90) günlük süre, 25 Aralık 1981 tarih ve 2568 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 

(60) gün olarak değiştirilmiştir. 
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 B) (d) bendinde yazılı halde, dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine; (e) 

bendinde yazılı halde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde 36 ve 38 inci maddelere 

uygun şekilde yeniden düzenlemek veya noksanları tamamlamak yahut (c) bendinde yazılı 

halde, ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tarafından açılması takdirinde otuz gün içinde 

bizzat veya bir avukat vasıtasiyle dava açılmak üzere dilekçelerin reddine; 

 C) (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) 43 üncü maddede öngörülen şart yerine getirilmeden 

açılan tam yargı davaları ile (b) bendinde yazılı hallerde dilekçenin görevli mercie tevdiine 

karar verilir. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesine 

başvurma tarihi merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. Dilekçelerin 36 ncı maddeye 

uygun olmamaları dolayısiyle reddi halinde yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz. 

Bu kararlara karşı düzeltme yoluna başvurulabilir. Bu halde otuz günlük süre bu konudaki 

kararın tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

 (BeĢinci fıkra, 25 Aralık 1981 tarih ve 2568 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 

 Bu madde uyarınca verilen kararlarla ilgili işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülür. 

 

 Tebligat ve Cevap Verme 

 Madde 46 - Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği, dava edilen tarafa ve bu 

tarafın vereceği savunma, davacıya tebliğ olunur. 

 Davacının ikinci dilekçesi dava edilen tarafa ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da 

davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, bu savunmada davacının 

cevaplandırılmasını gerektiren hususlar bulunduğu, işin görüşülmesi sırasında anlaşılırsa, 

davacıya bunun için bir mühlet verilir. 

 Taraflar yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap 

verebilirler. Bu süre ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği 

üzerine, görevli daire veya Daireler Kurulu Kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya 

mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul 

edilmez. 
4
 

 Taraflar sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere 

dayanarak hak iddia edemezler. 

 

 Dava Dosyalarının BaĢsavcılığa Verilmesi 

 Madde 47 - Dilekçeler ve savunmalar alındıktan veya cevap süreleri geçtikten sonra 

dava dosyaları Genel Sekreterlikçe Başsavcılığa verilir. Başsavcılığın düşüncesi alındıktan 

sonra dosyalar, görevli Daire veya Daireler Kuruluna Genel Sekreterlik aracılığı ile gönderilir. 

 

 DuruĢma 

 Madde 48 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Daireler ve Daireler Kurulunda inceleme, 

evrak üzerinde yapılır. 

 İptal davalarında ve miktarı ikiyüzbin lirayı aşan tam yargı davalarında taraflardan 

birinin isteği üzerine duruşma yapılır. 

 Duruşma, dava dilekçesi ve cevap lâyihalarında istenebilir. 

 Daireler ve Daireler Kurulu yukarıdaki kayıtlara bağlı olmaksızın duruşma 

yapılmasına kendiliğinden de karar verebilir. 

 Davetiyeler duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

                                                           

4
 Fıkradaki (60) günlük süre, 25 Aralık 1981 tarih ve 2568 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle (30) gün 

olarak değiştirilmiştir. 
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 DuruĢmalara ĠliĢkin Esaslar 

 Madde 49 - Duruşmalar açık olarak yapılır. 

 Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde görevli 

Daire veya Daireler Kurulu kararı ile duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. 

Duruşmalarda, ancak tarafların dilekçe ve savunmalarında ileri sürdükleri sebeb ve deliller 

tartışılır. 

 Duruşmada taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun 

açıklamaları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. 

 Duruşmalarda Savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra savcı, 

düşüncesini bildirir. Bundan sonra taraflara son olarak, ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya 

son verilir. 

 Duruşmaları, durumaya katılan en kıdemli askerî hâkim yürütür. 

 Duruşmanın inzibatını sağlamak Başkana aittir. 

 

 DuruĢmalı ĠĢlerde Savcıların Ġstekleri 

 Madde 50 - Duruşmalı işlerde, savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti 

yapılmasını yahut işlem dosyasının getirilmesini istedikleri takdirde bu istekleri görevli Daire 

veya Daireler Kurulu tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak 

düşünce bildirirler. 

 

 DuruĢmalı ĠĢlerde Karar Verilmesi 

 Madde 51 - Duruşma yaptıktan sonra aynı gün, zaruret halinde onbeş gün içinde karar 

verilmesi lâzımdır. 

 Ara kararı verilen hallerde bu kararın yerine getirilmesi üzerine dosyalar öncelikle 

incelenir. 

 

 Dosya DıĢında Ġnceleme 

 Madde 52 - Daireler veya Daireler Kurulu, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit 

incelemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri gibi, tayin edecekleri süre içinde lüzüm 

gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer 

yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi 

mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere 

uzatılabilir. 

 Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde bunun verilecek 

karar üzerindeki etkisi, görevli daire veya kurulca önceden takdir edilir, ara kararında bu 

husus ayrıca belirtilir. 

 Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğine ve yüksek 

menfaatlerine veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleri ile birlikte 

yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya ilgili Bakan 

gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. 

 (DeğiĢik 4. fıkra: 6000 - 19.6.2010 / m.20) Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler taraf 

ve vekillerine açıktır. Şu kadar ki; mahkeme tarafından getirtilen veya idarece gönderilen 

bilgi, belge ve dosyalardan, başka şahıs ve makamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve 

güvenliğinin korunması veya idarenin soruşturma metotlarının gizli tutulması maksatlarıyla 

taraf ve vekillerine incelettirilmemesi kaydı konulanlar ile personelin özlük dosyasındaki dava 

konusu haricindekiler taraf ve vekillerine incelettirilemez.  

 (Ek fıkra: 6000 - 19.6.2010 / m.20) Taraf ve vekillerine incelettirilemeyecek 

nitelikteki bilgi ve belgeler; bulundukları yer itibarıyla taraf ve vekillerine açık olan diğer 

evraktan ayrılamaz nitelikte iseler, taraf ve vekillerine incelettirilecek suretleri, ilgili 

bölümleri idare tarafından karartılarak ayrıca gönderilir.  
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 (Ek fıkra: 6000 - 19.6.2010 / m.20) Davacı taraf veya vekili, karartılan veya 

verilmeyen bilgi ve belgelerin savunmaya esas teşkil edecek unsurlar olduğu iddiası ile 

mahkemeye itiraz edebilir. Yapılan bu itiraz, mahkeme tarafından incelenerek haklı görülen 

hususlarda, mahkemenin belirleyeceği çerçevede daha önce karartılan veya verilmeyen bilgi 

ve belgeler karşı tarafa incelettirilebilir.  

 (Ek fıkra: 6000 - 19.6.2010 / m.20) Bu hükümlere göre elde edilen ve gizlilik 

derecesine sahip bilgi ve belgeler, taraf ve vekillerince mahkeme haricinde, diğer bir maksatla 

kullanılamaz. Aksine davranışta bulunanlar hakkında ilgili kanun hükümleri saklıdır.  

 

 Sonradan Ġbraz Olunan Evrak ve Belgeler 

 Madde 53 - Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen müspet evrak ve belgeler, 

bunların vaktinde ibraz edilmelerine imkân bulunmadığına Daire veya Daireler Kurulunca 

kanaat getirilirse, kabul ve diğer tarafa tebliğ edilir. Bu evrak ve belgeler duruşmada ibraz 

edilir ve diğer taraf, cevabını hemen verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum 

görmezse, ayrıca tebliğ yapılmaz. 

 

 Dosyaların Ġncelenmesi 

 Madde 54 - Daireler ile Daireler Kurulunda üye raportörün açıklamaları dinlendikten 

ve Başsavcılığın yazılı düşüncesi okunduktan sonra işin görüşülmesine geçilir. Konuların 

aydınlandığında, daire veya kurul karar verince, meseleler sırası ile oya konulur ve karara 

bağlanır. Oylar en kıdemsiz üyeden başlanmak üzere sıra ile toplanır. 

 Göreve ve yargılama usullerine ilişkin meselelerde azlıkta kalanlar, işin esası hakkında 

oylarını kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhalefet sebepleri, kararların altına yazılır. 

 

 Tutanaklar 

 Madde 55 - Daireler ve Daireler Kurulunda her dava dosyası için görüşmelere katılan 

Başkan ve üyeler ile düşünce veren savcının ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya 

numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azlıkta 

bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutunaklar görüşmelere katılanlar tarafından 

aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. 

 

 Ġdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 

Uygulanacağı Haller 

 Madde 56 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan 

hallerde; İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hâkimin 

davaya bakmaktan memnuiyetini gerektiren haller, ehliyet, üçüncü şahısların davaya 

katılması, davanın ihbarı, bağlılığı tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil 

dava, bilirkişi, keşif delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım ve duruşmanın 

inzibatına ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

 Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi BaĢkan ve Üyelerinin Çekilmesi ve Reddi 

 Madde 57 - Davaya bakmakta olan dairenin Başkan ve üyelerinin reddi istenirse, 

bunlar hariç tutulmak suretiyle, noksanı o daire üyelerinden tamamlanır. noksan üyeler, o 

daireden tamamlanamaz ise Başkanlar Kurulu kararı ile diğer dairelerden alınacak üyelerle 

tamamlanır. 

 Ret istemi incelenir ve yerinde görülürse işin esası hakkında karar verilir. 

 Reddedilenler ikiden fazla ise, bu husus Daireler Kurulunda incelenir. Kurulca ret 

isteği kabul olunduğu takdirde davanın esası hakkında da karar verilir. 

 Başkan ve üyelerden ikiden fazlası davaya bakmaktan çekinirlerse, daireler Kurulunda 

işin esası tetkik edilerek karara bağlanır. 
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 Daireler Kurulu Başkanının veya üyelerinden bir kısmının çekilmesi veya reddi 

halinde noksan üyeler 16 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmüne göre tamamlanır. Savcılar da 

sebeplerini bildirerek çekilebilecekleri gibi taraflarca da reddedilebilirler. Bunların çekilme 

veya ret sebepleri, davaya bakmaya görevli Daire veya Daireler Kurulu tarafından incelenerek 

karara bağlanır. 

 

 Delillerin Tespiti 

 Madde 58 - Taraflar, dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespini ancak 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden isteyebilirler. 

 Görevli daire ve Daireler Kurulu, isteği uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu 

işle görevlendirilebileceği gibi, tespitin mahallî, adlî, idarî veya askerî yargı mercilerine 

yaptırılmasına da karar verebilir. 

 Delillerin tespiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır. 

 Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülmekte olan bir dava sebebiyle idarî 

işlemin dayanağını teşkil eden tüzüğün ilgili hükümlerinin kanuna aykırılığı görülür veya 

taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddiliği kanısına varılırsa mahkeme; 

 a) Dava sebebi ile uygulanacak tüzük hükümlerini kanuna aykırı görürse, bu yoldaki 

gerekçeli kararı veya, 

 b) Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, 

tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü 

açıklayan kararı, 

 Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile ilgili görülen tasdikli suretleri ile birlikte 

Danıştay Başkanlığına gönderir. Danıştay Dava Daireleri Kurulunun bu konuda vereceği 

karara kadar davayı geri bırakır. 

 Danıştay işin kendisine gelişinden itibaren nihayet doksan gün içinde kararını verir. 

Bu süre zarfında karar verilmez ise Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kendi kanısına göre 

iddiayı çözümleyerek davayı yürütür. 

 Ancak, Danıştayın kararı esas hakkındaki karar verilinceye kadar gelirse bunu 

uyulması zorunludur. 

 

 Kararlarda Bulunacak Hususlar 

 Madde 59 - Kararlarda, sırası ile, aşağıdaki hususlar bulunur: 

 a) Tarafların ve varsa vekillerin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve 

adresleri; 

 b) Davacının ileri sürdüğü maddi vakıaların dayandığı hukukî sebeplerin özeti ve 

isteğinin sonucu ile davalının savunmasının özeti; 

 c) Başsavcılığın düşüncesi 

 d) Duruşmalı davalarda, duruşma yapılıp yapılmadığı ve yapılmış ise hazır bulunan 

taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları; 

 e) Kararın dayandığı kanunî ve hukukî sebepler ile gerekçesi ve hüküm; 

 f) Kararın tarihi ve oy birliği ile veya oy çokluğuyla mı verildiği; 

 g) Muhakeme masrafları ile vekâlet ücretinin hangi tarafa yükletildiği; 

 h) Kararı veren Daire veya Daireler Kurulu Başkan ve üyelerinin ad ve soyadları ve 

imzaları ve varsa ayrışık oyları, 

 

 Ġlamlar 

 Madde 60 - Taraflara tebliğ olunacak ilâmlar resmî mühürle mühürlenir ve Daire veya 

Daireler Kurulu Başkanı veya vekilleri tarafından imzalınır. Bu ilâmlarda muhalefet şerhleri 

de yazılır. 
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 İlâmların asılları dosyalarında ve tasdikli örnekleri Dairede veya Daireler Kurulunda 

saklanır. 

 

 Tarafların KiĢilik ve Niteliğinde DeğiĢiklik 

 Madde 61 - Dava esnasında ölüm veya başka herhangi bir sebeple tarafların kişilik 

veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar 

ve gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idare mirasçılar aleyline takibi yenileninceye 

kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait 

dilekçeler iptal olunur. 

 Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresini bildirinceye 

kadar dava dosyası işlemden kaldırılır. 

 İşlemden kaldırılan dosyalara ait davalarda yüretmenin durdurulmasına karar verilmiş 

ise, bu kararlar kendiliğinden hükümsüz kalır. 

 Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait kararlar, diğer tarafa tebliğ edilir. 

 

 Yürütmenin Durdurulması 

 Madde 62 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde idari 

dava açılması ve kanun yollarına başvurulması itiraz olunan idari işlemlerin veya yargı 

kararlarının yürütülmesini durdurmaz. 

 Şu kadar ki idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların 

doğması ve idari işlemin açıkca hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 

durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. 

 Savaş halinde yürütmenin durdurulması kararı verilemez. 

 Sıkıyönetim halinde, sıkıyönetim ilan edilen bölgelerden alınan veya bu bölgelere 

naklen atanmaları yapılan personele ilişkin olarak açılan iptal davalarında yürütmeyi 

durdurma kararı verilemez. Olağanüstü haller sebebiyle alınan tedbirlerin uygulanmasında 

görevlendirilen kamu personelinin naklen atanmalarına ilişkin iptal davalarında yürütmeyi 

durdurma kararı verilemez. 

 Yürütmeyi durdurma kararı verilen dosyalar öncelikle incelenir. 

 Tarafların isteği üzerine doksan günün sonunda yürütmenin durdurulmasına yeniden 

karar verilmezse durdurma kararı kendiliğinden ortadan kalkar. Yürütmenin durdurulmasına 

karar verlen dava dosyaları tekemmül etmelerinden itibaren otuz gün içinde karara 

bağlanmazsa, yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 

 Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir. Ancak durumun 

gereklerine göre teminat aranmayabilir. 

 Yürütmenin durdurulması istenen davalarda 46 ncı maddede yazılı süreler 

kısaltılabilir. 

 Taraflar arasında teminata ilişkin konularda çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin 

durdurulmasına karar veren daire veya kurulca çözümlenir. 

 İdare ile adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 

 

 Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesinin Kararlarının Sonuçları 

 Madde 63 - (Değişik: 2568 - 25.12.1981) Daireler ve Daireler Kurulu kararları kesin 

olup, kesin hükmün bütün hukuki sonuçlarını hasıl eder. Bu kararlar aleyhine, ancak bu 

kanunda yazılı kanun yollarına başvurulabilir. 

 Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 

kararlarının icaplarına göre idare, altmış gün içinde işlem tesis etmeye veya eylemde 

bulunmaya mecburdur. 

 Mahkeme ilamlarının icaplarına göre eylem ve işlem tesis etmeyen idare aleyhine 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde tam yargı davası açılabilir. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/1602/mlinklist-m.htm#63
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 Tam yargı davaları hakkında kararlar, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 

 

Kanun Yolları 

 a) Yargılamanın Ġadesi 

 Madde 64 - Daireler ile Daireler Kurulundan verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı 

sebepler dolayısıyla yargılamanın iadesi istenebilir. 

 a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan 

sebeple elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

 b) Karara esas olarak alınan belgelenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, 

mahkeme veya resmî bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm 

karardan evvel verilmiş olup da yargılamanın iadesini isteyen kimsenin, karar zamanında 

bundan haberi bulunmamış olması; 

 c) Karara esas olarak alınan bir ilâm hükmünün kesin hüküm halini alan bir kararla 

bozularak ortadan kalkması; 

 d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun, hükümle 

tahakkuk etmesi; 

 e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması; 

 f) Vekil veya kanunî temsilci olmayan kimseler huzuru ile davanın görülüp karara 

bağlanmış bulunması; 

 g) Çekilmeye mecbur olan Başkan veya üyenin katılması ile karar verilmiş olması; 

 h) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar 

verilmesine sebep olabilecek bir madde yokken, aynı Daire veya diğer Daireler yahut Daireler 

 Kurulu tarafından evvelki ilâmın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. 

  

 Muhakemenin Ġadesinde Süre 

 Madde 65 - Muhakemenin iadesinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun süreye 

ait hükümleri benzetme yolu ile uygulanır. 

 

 b) Kararın Düzeltilmesi 

 Madde 66 - Daireler ile Daireler Kurulundan verilen kararlar hakkında bir defaya 

mahsus olmak üzere, ilâmın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde aşağıda yazılı 

sebepler dolayısiyle kararın düzeltilmesi istenebilir. 

 a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması; 

 b) Bir ilâmda birbirine aykırı hükümler bulunması; 

 c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması; 

 Kanunun 45 inci maddesine göre verilen kararların düzeltilmesi işlemi kabul edilerek 

davaya yeniden bakılması ve esas hakkında karar verilmesi halinde de karar düzeltilmesi 

isteminde bulunabilir. 

 Daireler ile Daireler Kurulu, kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle 

bağlıdır. 

 

 Kanun Yollarına ĠliĢkin Özel Hükümler 

 Madde 67 - Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri dilekçe ile yapılır. 

Bu istekler esas kararı vermiş olan dairede veya Daireler Kurulunda karara bağlanır. 

İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir dairenin görevine girmiş ise, karar bu dairece verilir. 26 

ncı maddenin (b) bendi hükmü, yargılamanın iadesinde ve kararın düzeltilmesinde de 

uygulanır. 

 Karşı tarafın savunması ve Başsavcılığın düşüncesi alındıktan sonra istekler incelenir 

ve kanunda yazılı sebepler varsa davaya yeniden bakılarak karar verilir. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/1602/mlinklist-m.htm#66
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 Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri kanunda yazılı sebeplere 

dayanmıyor ise isteğin reddine karar verilir ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu 

husustaki hükümlerine göre para cezasına da hükmolunur. 

 Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi isteklerinde duruşma yapılması, görevli 

daire veya Daireler Kurulunun kararına bağlıdır. 

 

 Kanun Yollarında Yargılama Usulü 

 Madde 68 - Bu bölümün 64, 65, 66 ve 67 nci maddelerin dışında kalan hükümleri 

yargılamanın iadesinde ve kararın düzeltilmesinde de uygulanır. 

 

 Tavzih 

 Madde 69 - Daireler veya Daireler Kurulundan verilen kararlar müphem ise yahut 

birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın tavzihini veya 

aykırılığın kaldırılmasını isteyebilir. 

 Tavzih dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlası ile verilir. 

 Kararı vermiş olan daire veya Daireler Kurulu, işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin 

bir nüshasını tayin edeceği süre içinde cevap vermek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki 

nüsha olarak verilir. Bunlardan birisi, tavzih veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa 

gönderilir. 

 Görevli daire veya Daireler Kurulunun bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur. 

 Tavzih veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

 

 YanlıĢlıkların Düzeltilmesi 

 Madde 70 - İki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaların sonucuna ilişkin 

yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 

 Yukarıdaki maddenin son fıkrası dışında kalan hükümleri, bu istekler hakkında da 

uygulanır 

 Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse keyfiyet ilâmın altına yazılır 

 

 Yargılama Masrafları 

 Madde 71 - (DeğiĢik: 2568 - 25.12.1981) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde açılan 

dava dolayısıyla ödenen harç ve posta ücretleri ile bilirkişi incelemeleri, delil tespiti ve keşif 

için yapılan harcamalar ve avukat marifetiyle takip olunan davalarda, tarifesine göre avukatlık 

ücreti haksız çıkan tarafa ve davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi halinde bu masraflar 

orantılı olarak taraflara yükletilir. Davadan feragat eden veya davayı kabul eden taraf, 

yargılama masrafları ve avukatlık ücreti bakımından haksız çıkmış sayılır. 

 

 Yol Masrafları ve Yevmiyeler 

 Madde 72 - Askerî Yüksek İdare mahkemesi Kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve 

(b) bentlerinde sayılan personelden keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti için 

görevlendirilenlere, gerçek yol giderleri ile geçen günlerin her biri için net aylık tutarlarının 

otuzda biri oranında yevmiye verilir. 

Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamaz ise, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartıyla 

ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler yevmiyelerin yüzde ellisini geçemez. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi Mensuplarının 

Görevleri ve Hakları 

 

 Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi BaĢkanının Görevleri 

 Madde 73 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesini temsil eder. Mahkemenin genel işleyişinden ve idarî yönetiminden sorumludur. 

Ve ayrıca bu kanunda belirtilen diğer görevleri yapar. 

 

 Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi Ġkinci BaĢkanının Görevleri 

 Madde 74 - (25 Aralık 1981 tarih ve 2568 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 

 

 Daire BaĢkanlarının Görevleri 

 Madde 75 - Daire Başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine 

devamlarını, düzenle çalışmalarını, daire işlerinin en verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar, 

görüşmeleri idare eder, dahil bulundukları kurulların toplantılarına katılarak düşünce ve 

kanaatlerini bildirirler ve oylarını verirler. 

Daire Başkanları, her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu, bunların 

yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanına 

bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. 

 

 Üyelerin Görevleri 

 Madde 76 - Üyeler; bulundukları Dairelerde Başkanlar, dahil bulundukları kurullarda 

kurul başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları gecektirmeden inceleyerek görevli 

daire veya kurallara gerekli izahatı verirler, kararları yazarlar, dairelerin ve üyesi bulundukları 

kurulların toplantılarına katılırlar, düşünce ve kanaatlerini bildirirler, oylarını verirler ve daire 

ile ilgili olmak üzere tevdi edinen diğer işleri yaparlar. 

 

 Genel Sekreterliğinin Görevleri 

 Madde 77 - Genel Sekreter, bu kanunun görevli kıldığı işler ile Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesi Başkanının vereceği idare ve yazı işlerini yürütür. Kalem ve büro teşkilâtının 

verimli bir şekilde çalışmalarının idare, dosyalarını tanzim ve muhafazası, karar ve diğer yazı 

işleriyle tebligat işlerinin geciktirilmeden düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

 

 BaĢsavcının Görevleri 

 Madde 78 - Başsavcı; dava dosyalarını uygun göreceği görev ayrımına göre savcılara 

havale eder, düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savcıların devamlarını ve intizamla 

çalışmalarını sağlar. Gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin ilgili yerlere 

geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirler alır. 

Başsavcı; incelediği dava dosyaları hakkında düşünceleri bildirir ve kanunlarla kendisine 

verilen diğer görevleri de yapar. 

Her takvim yılı sonunda işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri 

hakkında Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu 

gördüğü idarî tebdirleri bildirir. 

 

 Savcıların Görevleri 

 Madde 79 - (Değişik: 2568 - 25.12.1981) Savcılar, kendilerine havale olunan 

dosyaları Başsavcı adına incelerler ve onun yerine düşüncelerini, davalarda engeç otuz gün, 

yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu 
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süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte Başsavcıya bildirirler. Başkanın ve 

Başsavcının vereceği diğer görevleri yerine getirir, çalışma düzeninin korunması ve iş 

veriminin artırılması için Başsavcının alacağı tedbirlere uyarlar. 

Savcılar, ilgili yerlerden Başkan aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi işlem 

dosyalarını da getirtebilirler. 

Daireler ile Dava Daireleri Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, savcılar önceden haber 

verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 

 

 ÇeĢitli Hükümler 

 Madde 80 - (Değişik: 2568 - 25.12.1981) a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 

hâkim sınıfından olan, Başkan, Başsavcı, daire başkanları ve üyeleri; aylık, ek gösterge, 

ödenek, yükselme ve yaş hadleri, emeklilik ve diğer özlük hakları yönünden, Askerî Yargıtay 

Başkanı, Başsavcısı, daire başkanları ve üyelerine uygulanan hükümlere tabidir. 

b) Hâkim sınıfından olmayan üyeleri ise; aylık ek gösterge, yan ödeme, hizmet ödeneği gibi 

ödemeler, yükselme ve yaş hadleri, emeklilik ve diğer özlük hakları yönünden emsali 

subaylara uygulanan hükümlere tabidir. Ancak, bu üyelerin, yukarıda belirtilen çeşitli 

ödemeler sonucu bir ayda aldıkları net tutarlar, aynı rütbe ve kıdemdeki hâkim üyelerin bir 

ayda aldıkları net tutarlardan az ise, aradaki fark ayrıca tazminat olarak kendilerine ödenir. 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanunu 

hükümleri saklıdır. 

 

 Görevin Sona Ermesi 

 Madde 81 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcısı, Daire Başkanları, 

üyeleri, ve Genel Sekreterinin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis 

cezası yahut kasıtlı olmayan bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak 

hüküm giymesi halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı olan bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giymelerinde, bu suç 

hâkimliğin vakar ve şerefini bozan veya bu sıfata karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte 

görülürse ilgilinin hâkimlik sıfatının kaldırılmasının gerekip gerekmediğine Yüksek Disiplin 

Kurulunca karar verilir. 

 

 Sağlık Bakımından Görevin Yerine Getirilmemesi Hali 

 Madde 82 - (30 Mayıs 1985 tarih ve 3211 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 Dava Hakkı 

 Madde 83 - Yukarıdaki maddelere göre görevine son verilen ilgililerin bu kararların 

kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Kurul nezdinde iptal davası açma 

hakları vardır. 

 

 Ġlmi AraĢtırma ve Yayınlarda Bulunabilme 

 Madde 84 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcısı, Daire Başkanları 

ve üyeleri ile savcıları; ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; davet edildikleri Millî ve 

Milletlerarası kongre, konferans ve ilmî toplantılara katılabilirler. 

 

 ÇalıĢmaya Ara Verme 

 Madde 85 - (DeğiĢik: KHK/650 - 8.8.2011 / m.2 / Yürürlük / m.43) Barışta Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir 

ağustosa kadar çalışmaya ara verir.  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/khk650.htm#2
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196 
 

 

 Ara verme süresi içinde çalışmak üzere bir daire başkanı ile beş üyeden mürekkep bir 

nöbetçi daire kurulur. Üyelerden biri Genel Sekreterlik görevini de yapar. 

Bu dairenin başkan ve üyeleri Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı tarafından her yıl sıra 

ile seçilir. 

 Ayrıca gereği kadar savcı görevlerine devam ederler. Nöbetçi daire çalışmaya ara 

verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür: 

 a) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler. 

 b) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işler. 

 

 Sürelerin Bitmesi 

 Madde 86 - (Değişik: 2568 - 25.12.1981) Dava ve karar düzeltilmesi istemine ilişkin 

sürelerle 46 ncı maddede yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu 

süreler, ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara vermenin sona erdiği 6 Eylülden 

itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. Tatil günleri süre hesabına katılır. Şu kadar ki sürenin son 

günü tatil gününe rastlarsa süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

 

 Tasnif ve Yayın Bürosu 

 Madde 87 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Daireleri ve Daireler Kurulu tarafından 

verilen kararların ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini 

sağlamak, amme hukuku ile ilgili yayınları takibetmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı bir büro 

kurulur. 

 

 Tebliğ ĠĢleri ve Ücretler 

 Madde 88 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesine ait her türlü tebliğ işleri, Tebligat 

Kanunu hükümlerine göre posta, telgraf ve telefon işletmesi aracılığı ile yapılır. Bu suretle 

yapılacak tebliğlere ait ücretler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir. 

 

 Yargılama Giderleri 

 Madde 89 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde; harçlar, sair yargılama giderlerinin 

alınmasında ve hükmedilmesinde Danıştay için uygulanan hükümler tatbik olunur. 

Bu işleri Genel Sekreterlik yürütür. 

 

 Üyelik Hukukundan Vazgeçme 

 Madde 90 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcı, Daire Başkanları, 

üyeler ve Genel Sekreterliğin üyelik hukukundan vazgeçmek şartiyle başka bir göreve 

atanmaları mümkündür. 

 

 Ġçtüzük 

 Madde 91 - a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin iç düzeni, çalışma usulleri, 

tutulacak defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıtlar, Genel Sekreterlik ile kalem teşkilâtı 

tasnif ve yayın bürosu personelinin görev ve sorumlulukları, 

 b) Başkan ve üyeler ile savcıların kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zamanı ve 

yerleri, 

 Genel Kurulca düzenlenecek bir içtüzükle tespit olunur. 

 

 Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

 Madde 92 - 24 Aralık 1964 tarih ve 521 sayılı Danıştay Kanununun ve diğer 

kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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 Ek madde 1 - (2568 - 25.12.1981) 4.7.1972 tarih ve 1602 sayılı Kanunun çeşitli 

maddelerinde geçen "İkinci başkan" ve "Başkanunsözcüsü başyardımcısı" unvanları 

kaldırılmış; "Başkanunsözcüsü" unvanı "Başsavcı", "Kanunsözcüsü" unvanı'da "Savcı" olarak 

değiştirilmiştir. 

 

 Ġlk KuruluĢ 

 Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takibeden onbeş gün içinde; 

 a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcı ile subay üye adedinin iki katı 

kadar aday Genelkurmay Başkanınca, 

 b) Askerî hâkim üye adedinin iki katı kadar aday da Genelkurmay Personel Başkanı, 

Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları, Askerî Yargıtay Başkanı, Genelkurmay Adlî 

Müşaviri, M.S.B. Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanı, Askerî Adalet İşleri Başkanından 

oluşan kurulca, 

 Tespit edilerek Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından 

Başkan, Başsavcı ve üyeleri seçer. Bu seçimlere göre usulüne uygun atam yapılır. 

 Üyelerin dairelere ayrılmasını Başkan ve Başsavcıdan oluşan kurul kararlaştırır. 

Atamayı takibeden bir ay içinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin göreve başlaması için 

gerekli tedbirler alınır. 

 

 Raportör 

 Geçici madde 2 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesine yeteri kadar askerî hâkim 

raportör olarak atanır. Raportörlük kadroları, ihtiyaç kalmadığı yolundaki Genel Kurul 

kararına kadar muhafaza olunur. 

 Raportörler, Daire Başkanlarının kendilerine havale ettikleri işleri vaktinde inceliyerek 

Daire veya Daireler Kuruluna gerekli açıklamaları yaparlar. 

 Kendi düşünce ve kanaatlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını 

yazarlar, gerekli tutunakları düzenlerler. Başkanın ve Daire Başkanlarının verecekleri diğer 

görevleri yerine getirirler. 

 

 UyuĢmazlık 

 Geçici Madde 3 - (Anayasa gereğince kurulması öngörülen Uyuşmazlık 

mahkemesinin kuruluş ve işleyişi hakkında Kanun, 12 Haziran 1979 tarihinde kabul edilerek 

(2247) sayı ile 22 Haziran 1979 günlü 16674 sayılı T.C. Resmi Gazetede yayınlanmış ve 22 

Ağustos 1979 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmakla hükmü kalmamıştır.) 

 

 Eski Davalar Hakkında Yapılacak ĠĢlem 

 Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğünden önce açılmış ve karara bağlanmamış 

olan davalar hakkında dosyayı elinde bulunduran idarî ve adlî mahkemeler görevsizlik kararı 

verirler. Bu karar davacıya ve tebligat yapılmış ise davalıya, tebliğ edilerek dosya Askerî 

Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir. 

 Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve görevsizlik kararına bağlanmış 

dosyalar da Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevine girerler. Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesine gönderilen dosyalar diğer dosyalar gibi işleme tabi tutulur. 

 Bu maddenin birinci fıkrası gereğince Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına 

gönderilen davalar hakkında evvelce yapılmış bütün usul işlemleri var sayılır ve bu kanunun 

34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleri yeniden uygulanmaz. 

 Bu davalar, Askerî Yüksek İdare Mahkemesince bulunduğu safhada başlanarak işleme 

konulur, ancak, davaya bakmakla görevli Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin ilgili dairesi 

veya Başsavcı eski işlemlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu gibi hallerde, taraflara dava 
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dilekçesi içinde kalınmak üzere cevaplar, bilirkişi incelenmesi yenilettirilebilir veya duruşma 

tekrarlanabilir. 

 Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevlerine giren işlerden evvelce karara 

bağlanmış davalar için, kararın düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi istemi halinde, 

dosya hiçbir işleme tabi tutulmadan Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir 

ve istemler bu mahkemece karara bağlanır. 

 

 Ek Geçici Madde 1 - (2568 - 25.12.1981) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî 

hâkim sınıfından olmayan başkan ve üyelerine 4.7.1972 gün ve 1602 sayılı Kanunla tanınan 

sıfat ve teminat bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu suretle sıfat ve teminatları 

kalkan başkan ve üyeler ile general kadrosu kaldırılan Başsavcı atama işlemine tabi tutulurlar. 

Ancak, bunlardan emsalleri kadrosuzluk nedeniyle emekli edilmiş olanların emeklilik 

işlemleri 30 Ağustos 1982 tarihi itibariyle yapılır. Bu suretle emekli olacaklar 926 sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen kadrosuzluk 

tazminatından yararlanırlar. 

 

 Ek Geçici Madde 2 - (2568 - 25.12.1981) Cumhurbaşkanı, bu Kanunun yayımı 

tarihinden itibaren onbeş gün içinde; 

 a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanını, Başsavcısını, daire başkanlarını bu 

mahkemenin mevcut hâkim sınıfı üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre, 

 b) Subay üyelerini ise bu Kanunun hükümleri uyarınca yeniden, 

 c) Bu suretle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kadro fazlası kalan hâkim sınıf 

üyelerini de Askeri Yargıtay üyeliğine; 

 Doğrudan atar. 

 Bu atamalardan sonra Başkan ve daire başkanlarından oluşan kurul, üyelerin 

tamamının dairelerini yeniden belirler. 

 Hâkim sınıfından olmayan üyeler seçilip göreve başlayıncaya kadar kurullarda subay 

üye bulunması şartı aranmaz. 

 

 Ek Geçici Madde 3 - (2568 - 25.12.1981) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 3 üncü 

dairesindeki dava dosyaları ayrıca bir karar verilmesine gerek kalmaksızın Mahkame 

Başkanlığınca konularına göre ilgili dairelere devredilir. 

 

 Ek Geçici Madde 4 - (2568 - 25.12.1981) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 3 üncü 

dairesince verilmiş bulunan kararlara karşı yapılacak karar düzeltme, yargılamanın iadesi, 

tavzih, maddi hataların düzeltilmesi gibi istekler, konularına göre dava dosyalarının 

devredildiği dairelerce incelenerek karara bağlanır. 

 

 Ek Geçici Madde 5 - (2568 - 25.12.1981) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesine seçilmek üzere yeteri kadar yarbay veya albay rütbesinde 

jandarma kurmay subay bulunmaması halinde, üye olarak jandarma yarbay veya albay 

rütbesinde subay seçilebilir. 

 

 Ek Geçici Madde 6 - (2568 - 25.12.1981) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 

başlayan idari müracaat, dava açma, cevap verme ve kanun yollarına başvurma süreleri 

04.07.1972 gün ve 1602 sayılı Kanunun hükümlerine tabidir. 

 

 Ek Geçici Madde 7 - (2568 - 25.12.1981) Bu Kanunun uygulanmasında, 27.10.1980 

tarih ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 
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 Yürürlük 

 Madde 93 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 Madde 94 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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UYUġMAZLIK MAHKEMESĠNĠN KURULUġ 

VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA KANUN
1
 

 

Kanun No:2247 

Kabul Tarihi: 12 Haziran 1979 

Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 22 Haziran 1979 

RG. Sayısı: 16674 

 

 

1. BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 Mahkemenin Görevi 

 Madde 1 - Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 

görevlendirilmiş, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm 

uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız 

bir yüksek mahkemedir. 

Özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zorunlu olduğu hallerde, eğer hakemlik görevi 

hakim tarafından yerine getirilmiş ise bu merci, davanın konusuna göre, yukarıdaki fıkrada 

yazılı adlî veya idarî yargı mercilerinden sayılır. 

 

 Mahkemenin KuruluĢu 

 Madde 2 - Uyuşmazlık Mahkemesi bir Başkan ile oniki asıl, oniki yedek üyeden 

kurulur. 

 Uyuşmazlık Mahkemesi, hukuk ve ceza bölümlerine ayrılır. Hukuk Uyuşmazlıkları 

Hukuk Bölümünde, Ceza Uyuşmazlıkları Ceza Bölümünde karara bağlanır. 

 Her bölüm, bir Başkan ile altı asıl üyeden kurulur. Birlikte toplanan Hukuk ve Ceza 

Bölümleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulunu teşkil ederler. 

 Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu, bu Kanunla belli edilen görevleri yerine getirir 

ve ayrıca bölümler arasında çıkan olumsuz görev uyuşmazlıklarında görevli bölümü belli 

eder. 

 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri 

arasından seçilir. Bölümler ve Genel Kurul, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının Başkanlığı 

altında toplanır. 

 (DeğiĢik 6. fıkra: 5791 - 23.7.2008 / m.1) Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne, 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Danıştay Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri 

arasından; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunca da askeri hakim sınıfından olan 

daire başkan ve üyeleri arasından ikişer asıl, ikişer yedek üye seçilir.  

 (DeğiĢik 7. fıkra: 5791 - 23.7.2008 / m.1) Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne, 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Askeri Yargıtay Genel Kurulunca kendi daire başkan ve 

üyeleri arasından üçer asıl, üçer yedek üye seçilir. 

                                                           

1
 1. Bu kanunun, 13 Mayıs 1981 tarih ve 2461 sayılı (HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 

KANUNU) na aykırı hükümleri, 25 nci maddesi ikinci fıkrasiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

2. 2461 Sayılı kanunun 24 ncü maddesi 2 nci fıkrası gereğince, kanun kapsamına giren konularda, 
başka kurul, merci ve makamlara verilen tüm görev ve yetkiler, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca yerine getirilir. 
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 Bölümlerde ve Genel Kurulda toplantı yetersayısı, asıl üyelerin mazeretleri halinde 

yedek üyeler alınmak suretiyle sağlanır. 

 

 Yönetim ve Temsil 
 Madde 3 - (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 5791 - 23.7.2008 / m.2) Uyuşmazlık 

Mahkemesinin yönetimi ve temsili Başkana aittir. 

 Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü veya izinli olması hallerinde Başkana ait görev 

ve yetkiler, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilip 

görevlendirilen Başkanvekili tarafından yerine getirilir ve kullanılır.  

 

 Görev Süresi, Hesaplanması ve Seçimlerin Zamanı 

 Madde 4 - (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 5791 - 23.7.2008 / m.3) Uyuşmazlık 

Mahkemesinin Başkanı, Başkanvekili ve üyeleri dört yıl için seçilir. Dört yılın hesabında 

göreve başlama tarihi esas alınır. 

 Görev süresi dolacak olanların yerine, bu sürenin sona ereceği tarihten önceki iki ay 

içinde; yaş haddi nedeniyle emeklilik halinde ilgilinin emekliye ayrılacağı tarihten önceki iki 

ay içinde; görev süresi dolmadan boşalan yerlere ise boşalma tarihinden itibaren iki ay içinde 

seçim yapılır. 

 Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

 

 Mahkemenin Toplanma yeri, Tarihi ve Toplanma Dönemi 

 Madde 5 - Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümleri ile Genel Kurulu, 

Başkanın çağrısı üzerine, Başkentte, mahkeme için ayrılan yerde toplanır. Toplantının 

gündemi toplantıdan en az üç gün önce, raporlarla birlikte üyelere ve uyuşmazlıkla ilgili 

Başsavcı veya Baş kanun sözcülerine dağıtılır. 

 Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, tedbirli olanlara yürütmenin durdurulması 

istemli bulunanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden önce bitirilmesi için gerekli 

tedbirleri alır. 

 (DeğiĢik 3.fıkra: KHK/650 - 8.8.2011 / m.3/ Yürürlük/m.43) Uyuşmazlık 

Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu her yıl bir eylülde başlamak üzere, 

yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verir.  

 

 BaĢsavcıların DüĢüncelerini Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları 

 Madde 6 -(DeğiĢik: 2592- 21.1.1982) İlgili Başsavcılar veya görevlendirecekleri 

yardımcıları, gerekli gördüklerinde veya Mahkemece gerekli görülen durumlarda yazılı olarak 

düşüncelerini bildirirler veya toplantılarda sözlü açıklamalarda bulunurlar, oya katılmazlar. 

 

 DAVA VE ĠġLERE BAKMANIN CAĠZ OLMADIĞI HALLER 

 Madde 7 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve Üyeleri; 

 1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere; 

 2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve 

füruunun, dördüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yönünden ve sıhriyet doğuran 

evlilik kalkmış olsa bile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yönünden civar 

hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı bulunan kimselerin dava ve işlerine; 

 3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyumu sıfatıyla hareket ettiği dava ve 

işlere; 

 4. Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veyahut tanık veya bilirkişi olarak beyanda 

bulunmuş olduğu dava ve işlere; 

 5. İstişari mütalâa ve kanaat beyan etmiş olduğu dava ve işlere; 

 Bakamazlar. 
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 Çekinme 

 Madde 8 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin 7 nci maddede yazılı 

sebeplere dayanarak davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, uyuşmazlık mahkemesi, 

çekinme isteğinde bulunan başkan ve üye katılmaksızın konu hakkında kesin karar verir. 

 Mahkeme kurulunun toplanmasına engel olacak sayıda başkan ve üyenin çekinmek 

istemesi halinde, ancak toplanma nisabını ortadan kaldırmayacak sayıda başkan ve üyenin 

çekinme isteği kabul edilebilir. 

 

 BaĢkan ve Üyelerin Reddi 
 Madde 9 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeleri, tarafsız kalamıyacakları 

kanısını haklı kılan hallerin varlığı iddiasıyla reddolunabilir. 

 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine ilişkin istemler, reddedilen üye 

katılmaksızın bölümlerce incelenir. Bölümler ret konusunda kesin karar verir. 

 Ret şahsidir. Bölümlerin toplantılarını engelleyen toplu ret istemleri dinlenmez. 

 

 

2. BÖLÜM 

UyuĢmazlık Mahkemesine BaĢvurma Yolları ve 

 Ġnceleme Kuralları Olumlu Görev UyuĢmazlığı Çıkarma 

 

 Madde 10 - Görev uyuşmazlığı çıkarma; adli, idari ve askeri bir yargı merciinde 

açılmış olan davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine ilgili Başsavcı veya Baş kanun 

sözcüsü tarafından görev konusunun incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinden 

istenmesidir. 

 Yetkili Başsavcı veya Baş kanun sözcüsünün Uyuşmazlık Mahkemesinden istekte 

bulunabilmesi için, görev itirazının hukuk mahkemelerinde en geç birinci oturumda, ceza 

mahkemelerinde delillerin ikamesine başlamadan önce; idari yargı yerlerinde de dilekçe ve 

savunma evresi tamamlanmadan yapılmış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin görevli 

olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır. 

 Görev itirazının yargı merciince yerinde görülerek görevsizlik kararı verilmesi 

halinde, görev konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince incelenebilmesi, temyizen bu kararın 

bozulmuş ve yargı merciince de bozmaya uyularak görevli olduğuna karar verilmiş 

bulunmasına bağlıdır. Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen 

görevsizlik itirazı adli yargı yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, idari yargı 

yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Baş kanun sözcüsü, askeri ceza yargısı yararına ileri 

sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri İdari Yargı yararına ileri sürülmüş ise bu 

mahkemenin Baş kanun sözcüsüdür. 

 Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğu ceza 

davalarında ret kararı kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenemez. 

 UyuĢmazlık Çıkarılamayacak Haller 

 Madde 11 - Aşağıdaki hallerde uyuşmazlık çıkarılamaz. 

 a) Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda. 

 b) Anayasa Mahkemesine açılan siyasi partilerin kapatılması davalarında. 

 

 Yargı Merciince Yapılacak ĠĢlemler 

 Madde 12 - Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın reddine ilişkin kararın 

verildiği tarihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ tarihinden, itiraz yolu açık 

bulunan ceza davalarında ise ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde 
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uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yetkili makama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı 

reddeden yargı merciine verir. 

 Bu yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını ve varsa eklerini yedi gün içinde cevabını 

bildirmesi için diğer tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süresi içinde bu yargı merciine 

cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır. 

 (DeğiĢik 3. fıkra: 5791 - 23.7.2008 / m.4) Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzerine 

verdiği itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik kararı vermediği takdirde; yetkili makama 

sunulmak üzere kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve görevsizlik itirazının reddine 

ilişkin kararını, dava dosyası muhtevasının onaylı örnekleriyle birlikte uyuşmazlık çıkarma 

isteminde bulunmaya yetkili makama gönderir.  

 Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir kez başvurulabilir. 

 

 UyuĢmazlık Çıkarma Ġsteminde Bulunmaya Yetkili Makamca Yapılacak ĠĢlemler 

 Madde 13 -(DeğiĢik 1. cümle: 5791 - 23.7.2008 / m.5) Uyuşmazlık çıkarma 

konusundaki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, gerekirse dilekçedeki veya 

eklerindeki eksiklikleri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer olmadığı sonucuna 

varırsa veya yapılan başvuruda 12 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürenin 

geçirilmiş olduğunu tespit ederse, istemin reddine karar verir. Bu karar, ilgili kişilire veya 

makama ve ilgili yargı merciine, hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı hiç bir yargı merciine 

başvurulamaz. 

 Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durumlarda yetkili makam, dilekçe ve 

eklerinin kendisine ulaştığı tarihten şayet eksiklikleri tamamlatmak yoluna gitmiş ve bu erekle 

gönderdiği yazıları on gün geçmeden postaya vermiş ise eksikliklerin tamamlandığı tarihten 

başlayarak en geç on gün içinde düzenleyeceği gerekçeli düşünce yazısını, kendisine 

gönderilen dilekçe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine yollar ve ayrıca 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurduğunu ilgili yargı merciine hemen bildirir. (Ek cümle: 

5791 - 23.7.2008 / m.5) Bu takdirde ilgili yargı mercii, 18 inci maddede öngörüldüğü şekilde 

davanın görülmesini geri bırakır. 

 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazısıyla eklerini, görevsizlik itirazını 

reddeden yargı merciine göre ilgili bulunan Başsavcı veya Baş kanun sözcüsüne tebliğ 

edebilir. Tebliği alan makam karşılık vermek isterse, yedi gün içinde yazılı karşılığını 

vermekle görevlidir. 

 

 Olumsuz Görev UyuĢmazlığı 

 Madde 14 - Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için 

adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan 

davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş 

olması gerekir. Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ve ceza 

davalarında ise ayrıca ilgili makamlarca ileri sürülebilir. 

 

 Yargı Merciine Yapılacak ĠĢlemler 

 Madde 15 - (DeğiĢik: 5791 - 23.7.2008 / m.6) Olumsuz görev uyuşmazlıklarında 

dava dosyaları, son görevsizlik kararını veren yargı merciince, bu kararın kesinleşmesinden 

sonra, ceza davalarında doğrudan doğruya diğer davalarda ise taraflardan birinin istemi 

üzerine, ilk görevsizlik kararını veren yargı merciine ait dava dosyası da temin edilerek 

Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir ve görevli yargı  merciinin belirlenmesi istenir.  
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 UyuĢmazlık Mahkemesince Yapılacak ĠĢlemler 

 Madde 16 - (DeğiĢik: 2592 - 21.1.1982) Uyuşmazlık Mahkemesi, olumsuz görev 

uyuşmazlığı ile ilgili dosyaların ilk incelemesi sırasında ve gerekli gördüğü hallerde ilgili 

Başsavcıların görüşünü de alarak görevli yargı merciini belirten kararını verir. 

 

 Olumlu Görev UyuĢmazlığı ve Uygulanacak Usul 

 Madde 17 - Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, idari ve askeri yargıya bağlı ayrı iki 

yargı merciine açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin 

her ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları, görev kararlarına karşı itiraz 

yolunun açık olduğu ceza davalarında bu kararların kesinleşmiş bulunması durumunda 

meydana gelir. 

 (DeğiĢik 2. fıkra: 5791 - 23.7.2008 / m.7) Olumlu görev uyuşmazlığının giderilmesini 

isteyen taraflardan birinin, ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamların, taraf sayısından iki 

fazla düzenleyeceği dilekçe ile başvurduğu yargı mercii; 

 a) Dilekçelerden birini ve varsa eklerini yazı ile diğer yargı merciine derhal iletir ve 

dava dosyasının kendisine gönderilmesini ister. 

 b) Diğer dilekçeler ve varsa eklerini, yedi gün içinde cevabını bildirmesi için karşı 

tarafa ve ilgili makamlara tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf veya ilgili makam, süresi içinde 

bu yargı merciine cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır. 

 c) Dilekçeyi, alınan cevapları ve varsa ekleri ile dava dosyalarını, Uyuşmazlık 

Mahkemesine gönderir ve görevli yargı merciinin belirlenmesini ister. 

 

 (Üçüncü Fıkra , 21 Ocak 1982 tarih ve 2592 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 

 (Ek fıkra: 5791 - 23.7.2008 / m.7) Bu takdirde her iki yargı mercii de, 18 inci 

maddede öngörüldüğü şekilde davanın görülmesini geri bırakır. 

 

 UyuĢmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve Sürelerin Durması 

 Madde 18 - Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulduğu resmî yazı ile kendisine 

bildirilen yargı mercii, görev konusunda Uyuşmazlık Mahkemesince bir karar verilinceye 

kadar davanın görülmesini geri bırakır. Bu takdirde zamanaşımı süreleriyle öbür kanuni veya 

hâkim tarafından verilen süreler, işin yeniden incelenmesine başlanacağı güne kadar durur. 

 Şu kadar ki, Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulduğunu bildiren yazının alındığı 

günden başlamak üzere altı ay içinde bu Mahkemenin kararı gelmezse yargı mercii davayı 

görmeye devam eder. Ancak, esas hakkında son kararı vermeden Uyuşmazlık Mahkemesinin 

kararı gelirse yargı mercii bu karara uymak zorundadır. 

 Uyuşmazlık çıkarılacağı bildirilerek yargı merciinden davaya bakmanın ertelenmesi 

istenemez. 

 (Ek fıkra: 5791 - 23.7.2008 / m.8) 12, 13 ve 17 nci maddelerde yazılı sürelerin 

bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, çalışmaya ara vermenin sona 

erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. 

 

 Yargı Merciilerinin UyuĢmazlık Mahkemesine BaĢvurmaları 

 Madde 19 - Adli, idari, askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş 

görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte 

olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, 

gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve 

elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteler. 
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 (DeğiĢik 2. fıkra: 5791 - 23.7.2008 / m.9) Yargı merciince, önceki görevsizlik 

kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek, gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava 

dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir.  

 

 Temyiz Ġncelemesi Yapan Yargı Merciilerinin UyuĢmazlık Mahkemesine 

BaĢvurmaları 

 Madde 20 - Daha önce Uyuşmazlık Mahkemesince yargı mercii belirtilmemiş olan bir 

davada temyiz incelemesi yapan yüksek mahkeme, davanın, davaya bakan mahkemenin 

görevi dışında olduğu kanısına varırsa, incelediği kararı bozacak yerde, incelemeyi 

erteleyerek yargı merciinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaya karar 

verebilir. 

 (2 nci fıkra, 21 Ocak 1982 tarih ve 2592 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 

 

 Mahkemelerin BaĢvurmalarının Ġncelenmesinde Uygulanacak Usül 

 Madde 21 - Yukarıdaki maddeler uyarınca mahkemelerin gönderdikleri işlerin 

incelenmesinde Uyuşmazlık Mahkemesince, olumsuz görev uyuşmazlıkları ile ilgili usul 

kuralları uygulanır. 

 

 Hukuk Davalarında Tedbirlerin Devamı, Sona Ermesi ve UyuĢmazlık 

Durumunda Tedbir Kararı Vermeye Yetkili Yargı Mercii 

 Madde 22 - Hukuk davalarında adli veya idari yargı mercilerince verilmiş bulunan 

ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve özellikle yürütmenin durdurulması kararları, Uyuşmazlık 

Mahkemesinin kararına kadar geçerli kalacağı gibi bu kararları veren yargı merciinin 

görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının davacıya bildirilmesinden sonra da, 

görevi belli edilen yargı merciince kaldırılmadıkça, altmış gün süre ile devam eder. Kendisine 

karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın isteği üzerine, görev konusunda son kararı veren yargı 

mercii bu tedbirlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. 

 Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada anılan zamandan önce süresi dolarsa, 

göreve ilişkin son kararı veren yargı mercii, kararı almış olanın isteği ile, tedbir süresini 

uzatabilir. 

 Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkrada belli edilen süre içinde usulünce 

tedbir kararı vermeye de görev konusunda son kararı veren yargı mercii, yetkilidir. 

 Bu maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında anılan kararları, uyuşmazlık çıkarma 

durumunda, görevsizlik itirazını reddeden yargı mercii, yargı merciinin Uyuşmazlık 

Mahkemesine başvurması durumunda ise o yargı mercii verebilir. 

 

 Ceza Davalarında Tedbirler 

 Madde 23 - Ceza davalarında koruma veya başkaca güvenlik altına alma, el koyma, 

zor alım gibi tedbirlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dışına çıkarılması yasaklanmış 

şeylerle, yurt dışına çıkması yasak edilmiş kişilere ilişkin kararları, değiştirmeye veya 

kaldırmaya veya ilk kez vermeye görev konusunda son kararı veren yargı mercii görevlidir. 

 Anılan yargı mercii, tutuklulara Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 veya 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 75 inci maddesini 

uygulayacağı gibi tutuklamaya ilişkin başvurmaları da karara bağlar. Uyuşmazlık çıkarma 

durumlarında görev itirazını reddeden yargı, mercinin Uyuşmazlık Mahkemesine başvurduğu 

durumlarda ise Uyuşmazlık Mahkemesine başvuran yargı mercii, yukarıki fıkralar hükmünü 

uygular. 
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3. BÖLÜM 

Hüküm UyuĢmazlığı 

 

 Madde 24 - (DeğiĢik 1. fıkra:2592 - 21.1.1982) 1 inci maddede gösterilen yargı 

mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya 

kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar 

arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm 

uyuşmazlığının varlığı kabul edilir. 

 Ceza kararlarında; sanığın, fiilin ve maddi olayların aynı olması halinde hüküm 

uyuşmazlığı var sayılır. 

 İlgili kişi veya makam, Uyuşmazlık Mahkemesine başvurarak hüküm uyuşmazlığının 

giderilmesini isteyebilir. Bu halde olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılması ile ilgili 15 ve 

16 ncı maddelerdeki usul kuralları uygulanır. 

 

 Hüküm UyuĢmazlıklarında Uygulanacak Ġnceleme Kuralları 

 Madde 25 - Hukuk alanındaki hüküm uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesi, 

Danıştay Yargılama usulünün bu kanuna aykırı olmayan hükümlerini uygulamak suretiyle 

anlaşmazlığın esasını da karara bağlar. 

 Ceza alanındaki hüküm uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesi, Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerini uygular ve esasa 

ilişkin bir karar vermeksizin sadece o davayı hangi ceza mahkemesinin görüp karara 

bağlaması gerektiğini belirtmek suretiyle anlaşmazlığı çözer. 

 Kazanılmış haklar saklı tutulur. Uyuşmazlık Mahkemesi hüküm uyuşmazlıklarını 

dosya üzerinde inceleyerek karara bağlar. Gerekli gördüğü hallerde veya istek üzerine 

tarafları dinleyebilir. 

 

4. BÖLÜM 

UyuĢmazlık Mahkemesi GörüĢmeleri ve Kararları 

 

 Bölümlerin ve Genel Kurulun Toplanma ve Karar Verme KoĢulları ve 

Ġncelemelerin Kağıtlar Üzerinde Yapılması 

 Madde 26 - Hukuk ve Ceza Bölümlerinde ve Genel Kurulda, üye tam sayısı hazır 

bulunmadıkça görüşmelere başlanamaz ve karar verilemez. Eksik üyenin yeri o üyenin geldiği 

yargı merciinin yedek üyesi ile, bu olmadığı takdirde başka bir yedek üye ile doldurulur. 

Mahkeme, her toplantı dönemi başında, yıllık çalışma planını yapar. 

 Bölümlerde ve Genel Kurulda incelemeler dosya üzerinde yapılır ve bu kanunda belli 

edilenler dışında çoğunlukla karar verilir. 

 

 Ġncelemede Ġzlenecek Sıra 

 Madde 27 - Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev 

uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceler; yöntemine uymayan 

veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddeder. 

 

 Kararların Bildirilmesi 

 Madde 28 - Uyuşmazlık Mahkemesi, vereceği bütün kararların sonuçlarını ilgili 

Başsavcı ve Başkanun sözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi için kendisine başvuran 

yargı merciine, kararı beklemesi için yazı yazılmış bulunan yargı merciine veya mercilerine 

uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş olan kişilere veya makamlara hemen tebliğ eder. 

 İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve kişiler; mahkeme kararlarına uymak, 

geciktirmeksizin onları uygulamakla ödevlidirler. 
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 Gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada yazılı yerlere ve kişilere gönderilir. 

 

 Kararların Kesinliği ve Yayınlanması 

 Madde 29 - Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları kesindir. İlke kararları ile 

Başkanın uygun göreceği Bölümlerin kararları Resmî Gazete'de yayımlanır. 

 

 Kararlar Arasındaki ÇeliĢmelerin Giderilmesi 

 Madde 30 - Uyuşmazlık Mahkemesi Bölümlerinin kararları arasındaki çelişmeler 

Genel Kurulca verilecek ilke kararları ile giderilir. İlke kararları gerekçesiyle açıklanır. 

 İlk toplantıda ilkeye ilişkin kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Bu çoğunluk 

sağlanmazsa ikinci toplantıda salt çoğunlukla yetinilir. Bir işte, bölümlerin yerleşmiş 

içtihadında aykırı bir çoğunluğun gerçekleşmesi durumunda dahi ilke kararı verilmesi 

zorunludur. 

 Bu ilke kararının değişmesi veya kaldırılması yeni bir ilke kararıyla olur. 

 İlke kararına yer olup olmadığına bölümler karar verir. Başkan, konuyu raportörlere 

veya üyelerden birine incelettirebilir. 

 Bölümlerin ilke kararını gerekli görmesi halinde, Başkan çelişme doğuran kararları 

veya kökleşmiş içtihadı gösteren kararlardan biriyle yeni çoğunluğun görüşünü ve çelişme 

gerekçesini kapsayan bir yazıyı, istemde bulunandan başka başsavcı ve Baş kanun 

sözcülerine, belirteceği bir sürede görüşlerini bildirmek üzere yollar. İlke kararının 

görüşülmesi için üyelere dağıtılan Gündeme Başsavcı ve Baş kanun sözcülerinin süresi içinde 

verdikleri karşılıklarla onlara gönderilen yazı ve kararların örnekleri de eklenir. Gündemin 

dağıtıldığı gün ile görüşme günü arasında geçecek sürenin acele işler dışında 15 günden az 

olmaması gerekir. 

 Görev konusundaki ilke kararları; Uyuşmazlık Mahkemesini ve bütün yargı 

mercilerini, hüküm uyuşmazlıkları dolayısıyla verilecek esasa ilişkin ilke kararları ise yalnız 

Uyuşmazlık Mahkemesini bağlar. 

 

5. BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 

 

 Raportörlük 

 Madde 31 - Uyuşmazlık Mahkemesine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, 

Başkanın takdir edeceği yeter sayıda geçici raportör verilir. 

 Geçici raportörler, hâkimlikte veyahut Hâkimler Kanunu gereğince hâkimlik ve 

savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yılını ikmal etmiş ve üstün başarısıyla 

Uyuşmazlık Mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılanlarla, aynı niteliği haiz Danıştay 

yardımcıları, kanun sözcüleri askeri hâkimler ve savcılar arasından Uyuşmazlık Mahkemesi 

Başkanının isteği ve ilginin muvafakatı üzerine, mensup oldukları müesseselerin yetkili 

mercileri tarafından geçici olarak görevlendirilirler. Bunların özlük işlerinde mensup oldukları 

mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportörlükte geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş 

sayılır. Ancak, terfilerinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi 

esas olur. 

 Askerî hâkimler ve savcılar arasından atanacak geçici roportörler hakkında subay sicil 

belgesi sırasıyla, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve Millî Savunma 

Bakanı tarafından düzenlenir. Bu sicilin düzenlenmesinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 

tarafından subay sicil formu esaslarına göre verilecek kanaat notu gözönünde bulundurulur. 

 Geçici raportörlerin görevlerini Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli eder. Başkan 

gerekli görürse, dosyayı raporu düzenlemek, üzere bir üyeye dahi verebilir. Raporlarda, 

raporu yazanın doğru bulduğu sonucu ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2247/m20-36.htm#29
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 Yazı ĠĢleri ve Diğer Görevliler 

 Madde 32 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve inhası üzerine Adalet 

Bakanlığınca atanacak bir görevli Başkanlık Sekreterliği görevini yerine getirir ve Anayasa 

Mahkemesi binasında görev yapar. 

 Başkanın isteği ve inhası üzerine Yargıtay, Danıştay, Askerî, Yargıtay, Askerî Yüksek 

İdare Mahkemesi ve Adalet Bakanlığınca atancak ikişer kâtipten oluşacak büro tarafından da 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kalem ve yazı işleri yürütülür. Bunlardan Askerî Yargıtay ve 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden alınacak sivil kâtiplerin atama işlemleri, Uyuşmazlık 

Mahkemesindeki işlerin öteki görevlilerce üstesinden gelinemediğinin Başkanca takdir 

edilerek bildirilmesi üzerine yapılır. 

 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının görevlendirileceği bir kâtip, Uyuşmazlık 

Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yapar. Mahkemenin mübaşirlik, dağıtım ve 

temizlik işleri ile bu mahkemeye ait araçların şoförlük hizmetleri Adalet Bakanlığınca 

atanacak görevliler tarafından yürütülür. 

 Bu maddede yazılı olan görevlilerin özlük işlerinde mensup oldukları mesleklere ait 

hükümler uygulanır ve bu mahkemede geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır; 

ancak, terfilerine Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi esas olur. 

 Başkan, görevlilerin hangi işlere bakacaklarını belli etmek ve hizmetinden 

yararlanılamıyanları geldikleri kurumlara göndermek yetkisine sahiptir. 

 

 Tebligat ĠĢlemleri 

 Madde 33 - Bu kanun gereğince yapılacak tebligat işlerinde 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

 Vergi ve Harç BağıĢıklığı 

 Madde 34 - Uyuşmazlık Mahkemesinde karara bağlanacak işler için verilecek 

dilekçeler, layihalar, yazılar veya belgelerden, mahkemenin işlemlerinden, kararlarından veya 

mahkemece yahut mahkemeden istenilecek belge veya karar örneklerinden herhangi bir vergi 

veya harç alınmaz. 

 

 Mahkemenin ve BaĢsavcılar ile BaĢ Kanun Sözcülerinin Bilgi ve Belge Ġsteme 

Yetkileri 

 Madde 35 - Uyuşmazlık Mahkemesi; incelediği işlerde, bütün organ, makam veya 

kuruluşlarla doğrudan doğruya yazışmaya girebilir ve onlardan her türlü bilgi veya belgeyi ya 

da belgelerin onanmış örneklerini isteyebilir. Bilgi veya belgenin verilmesinden, ancak 521 

sayılı Danıştay Kanununda gösterilen şartlar altında kaçınılabilir. 

 Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili işlem yapan başsavcılar veya baş kanun sözcükleri de 

yukarıdaki fıkrada yazılı yetkileri kullanırlar 

 

 Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla UyuĢmazlık Mahkemesine 

BaĢvurulmaması ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yargı Mercilerini Bağlayıcılığı 

 Madde 36 - Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak verdiği görev, konusundaki 

kararlar dolayısıyla Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulamaz. Bütün yargı mercileri, Anayasa 

Mahkemesinin Yüce Divan olarak görev konusunda verdiği kararlara, kendilerinin Anaya 

Mahkemesinin kararı ile çatışan kesin veya kesinleşmiş bir kararı bulunsa bile, uymak 

zorundadırlar. 

 Hüküm uyuşmazlığı durumunda yalnızca Anayasa Mahkemesi kararı gözönünde 

tutulur ve uygulanır. 

 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc7201.htm
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 Davaya Katılanların Taraf Sayılması 

 Madde 37 - Bir ceza davasına usulünce katılanlar dahi bu kanuna göre taraflara 

tanınan yetkileri kendisiyle birlikte işlem yapacakları tarafa veya savcıya bağlı olmaksızın 

kullanabilirler. 

 

 Ödenecek Ücretler 

 Madde 38 - (DeğiĢik: 5791 - 23.7.2008 / m.10) Başkanın mazereti halinde yerine 

başkanlık edene bu sürelerin içinde kaldığı her ay itibariyle, toplantıya katılan başsavcılar ile 

asıl ve yedek üyelere, toplantı yapılan ay itibariyle, aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 7500 

gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 

miktarda ödenek verilir. 

 Toplantıya başsavcılar yerine katılan savcılara, toplantı yapılan ay itibariyle; 

Uyuşmazlık Mahkemesinin raportörlerine ise her ay olmak üzere, aylık ve ödeneklerinden 

ayrı olarak 3500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı 

sonucu bulunacak miktarda ödenek verilir. 

 Bu ödenekler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz.  

 

 Araç, Gereç ve Sair Ġhtiyaçlar 
 Madde 39 - Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, gereç ve sair ihtiyaçları ile Başkan, 

Başkanın mazereti halinde Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık eden üyeye Başsavcı, Baş 

kanun sözcüsü ile yardımcılarına, Uyuşmazlık Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine ve 

raportörlerine verilen ücret Adalet Bakanlığı Bütçesine eklenecek ödeneklerden karşılanır. 

 

 Kaldırılan Hükümler 

 Madde 40 - 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Uyuşmazlık 

Mahkemesiyle ilgili hükümleri ve 9 Temmuz 1945 günlü 4783 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi 

Kurulması hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 Ek Madde 1 - (Ek: 2592 - 21.1.1982) Bu Kanunun çeşitli maddelerinde geçen Baş 

kanun sözcüsü deyimi, yerine göre, Danıştay Başsavcısı ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

Başsavcısını, Danıştay yardımcıları deyimi Danıştay tetkik hâkimlerini, kanun sözcüleri 

deyimi Danıştay savcılarını ifade eder. 

 

 Geçici Maddeler 

 Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yüce Divan olarak 

Anayasa Mahkemesiyle adlî yargı mercileri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarında, 36 ncı 

madde hükümleri uygulanır. 

 

 Geçici Madde 2 - A) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 4788 sayılı Kanun 

uyarınca Danıştay Baş kanun sözcülüğüne veya Uyuşmazlık Mahkemesine intikal etmiş veya 

bakan veya valilerce Danıştay Baş kanun sözcülüğüne yollanmış olumlu görev 

uyuşmazlıklarına ilişkin işlerle, aynı yasananın 9 uncu maddesinde belirtilen onbeş günlük 

süre geçmemiş veya bu süre içinde Danıştay Baş kanun sözcülüğüne gönderilmiş istemler 

eski kanun hükümlerine tabi kalırlar ve o kanun dairesinde işlem görürler. 

 Şu kadar ki, bu işler Hukuk Bölümünde karara bağlanır. 

 B) 4788 sayılı Kanun uyarınca olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma yetkisi 

tanınmayanlara karşı hukuk mahkemelerinde açılan davalarda, daha önce görev itirazında 

bulunulmuş olsun veya olmasın, işin karara bağlandığı güne kadar olumlu görev uyuşmazlığı 

çıkarılabilir. 
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 C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, görülmekte olan ceza davalarında veya idarî 

yargı yerlerindeki davalarda 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen evrelere geçmişse, 

işin karara bağlandığı güne kadar olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılabilir. 

 

 Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra seçilecek ilk kurulun 

göreve başlaması tarihinden 6 Eylül'e kadar geçecek süre, 4 yıllık görev süresinin hesabında 

göz önünde tutulmaz ve bu kurul dönem başında göreve başlamış sayılır. 

 

 Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Uyuşmazlık Mahkemesinde 

bulunan eski defter ve dosyalar mahkemenin arşivine saklanır. 

 

 Geçici Madde 5 - 2 ve 3 üncü maddelere göre Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 

üyelerinin seçimi 31 ve 32 nci maddelere göre raportörlerin ve kalem örgütünün oluşturulması 

işlemlerine hemen başlanır. Şu kadar ki eski Başkan ve üyelerin ve raportörlerle memurların 

görevleri kanunun tümü yürürlüğe girdiği güne kadar devam eder. 

 

 Geçici Madde 6 - (Ek: 5791 - 23.7.2008 / m.11) Mevcut üyelerin görevleri, 

seçildikleri tarihten itibaren dört yıllık süre bitinceye kadar devam eder. 

 

 Geçici Madde 1 - (2592 - 21.1.1982) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünde görevli Danıştay üyelerinin bu sıfatları sona erer. 

Ancak yeni seçimler yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 

 Ceza bölümünde görevleri sona eren Danıştay üyeleri yerine ve diğer nedenlerle 

boşalmış olan üyeliklere, Kanunun yürürlük tarihini izleyen bir ay içinde seçim yapılır. Bu 

suretle seçilenler, yerine seçildikleri üyenin süresini tamamlar. 

 

 Geçici Madde 2 - (2592 - 21.1.1982) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının görev 

süresi sonunda yeniden seçilebilmesi, daha önce bu görevde iki dönem bulunmamış olması 

şartına bağlıdır. 

 

 Yürürlük 

 Madde 41 - Bu Kanunun geçici 5 inci maddesi yayımı, diğer maddeleri yayımı 

tarihinden 2 ay sonra yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 Madde 42 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TEBLĠGAT KANUNU 

 

         Kanun No:7201 

         Kabul Tarihi: 11 Şubat 1959 

  Resmi Gazete’de Yayın: 19 Şubat 1959 

         RG. Sayısı: 10139 

 

 

BİRİNCİ BAP 

UMUMĠ HÜKÜMLER 

BİRİNCİ FASIL 

Kanunun ġümulü 

 

 Tebligatın Yapılması 

 Madde 1 - (DeğiĢik: 6099 - 11.1.2011 / m.1 / Yürürlük / m.18/a ) Kazaî merciler, 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı 

cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel 

bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı 

cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî 

şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu 

Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla 

yapılır.  

 

 Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması 

 Madde 2 - (DeğiĢik 1. fıkra: 3220 - 6.6.1985) Diğer kanunlarda özel hüküm 

bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci 

maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan 

şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta 

vasıtasıyla yaptırılır. 

 Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taalluk eden vazifelerin zabıta 

tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu Kanun'un ikinci babında yazılı hususi 

hükümler mahfuzdur. 

 

 Ücret Tarifesi 

 Madde 3 - (DeğiĢik: 3220 - 6.6.1985) (DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) 

"Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü" nün bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı 

alacağı ücretler, bu işletmesi tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin edilir. 

 

 Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar 

 Madde 4 - (DeğiĢik 1. fıkra: 3220 - 6.6.1985) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

49'uncu maddesine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dışındaki memurlar vasıtasıyla, 

bu Kanun mucibince yaptırılacak tebligatlar için tebligat yapana verilecek zaruri masrafların 

miktarı, kendisine tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her mali 

yılbaşında il idare heyetleri tarafından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı 

tesbit olunur. 
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 Yukarıdaki fıkraya göre kendilerine zaruri masraf verilen memurlara, yaptıkları tebliğ 

dolayısıyla 6245 sayılı Kanun mucibince ayrıca harcırah verilmez. 

 

 Ücret ve Masrafların PeĢin Ödenmesi 

 Madde 5 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya dördüncü madde mucibince verilecek 

zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğin yapılmasını isteyen peşin olarak 

öder. 

 Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı 

vermeyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu mehle 

riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir. 

 

 Tebliğ Evrakının Ziyaı Halinde Masraflar 

 Madde 6 - PTT İşletmesi (...)
1
mücbir haller dışında herhangi bir sebeple ziyaa 

uğrayan tebliğ evrakının yeniden tanzim ve tebliği için gerekli masraflar Posta Kanunu'nun 

taahhütlü müreselata müteallik hükümlerine göre ödenir. 

 Telgraf servisinde ziya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hükümleri 

tatbik olunur. 

 

 Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri 

 Madde 7 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla 

veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir. 

 Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alâkalının talebi üzerine veya re'sen 

mahkeme reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir. Bu 

takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre bu vasıtalarla tebliği isteyenden 

tebliğ ücretinden ayrı olarak alınır. 

 

 Elektronik tebligat:  

 Madde 7/a - (Ek madde ve baĢlığı: 6099 - 11.1.2011 / m.2 / Yürürlük / m.18/b ) 
Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, 

elektronik yolla tebligat yapılabilir. 

 Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla 

tebligat yapılması zorunludur.  

 Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple 

yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.  

 Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci 

günün sonunda yapılmış sayılır. 

 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

 

İKİNCİ FASIL 

Tebligat Esasları 

 

 Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi 

 Madde 8 - Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri tebliğ 

edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan terekküp eder. Bu nüshalarda iş 

sahibi veya vekilinin imzası bulunur. 

 Tebliğ olunmak üzere salahiyetli mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu 

mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir. 

                                                           
1
 Madde 6 nın 1. fıkrasında yer alan "memurlarının kusur veya ihmali yüzünden veya" ibaresi, 

27.3.2003 tarih ve 25061 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2003 tarih ve 4829 sayılı kanunun 1. 
maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır 
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 Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına konur. 

 

 Davetiyenin Ġhtiva Edeceği Kayıtlar 

 Madde 9 - Davetiye aşağıdaki kayıtları ihtiva eder : 

 1. Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgâh 

veya mesken yahut iş adreslerini, 

 2. Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuunu, 

 3. Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması lazım 

geldiğini ve bu merciin yerini, 

 4. Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci icabeden sair hususları, 

 5. Davetiyeyi çıkaran merciin mühürünü ve mahkeme başkâtibinin ve diğer mercilerde 

salahiyetli memurun imzasını. 

 

 Bilinen Adreste Tebligat 

 Madde 10 - Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa, bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar 

ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat 

yapılması caizdir. 

 (Ek fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.3 / Yürürlük / m.18/ç ) Bilinen en son adresin 

tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın 

adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir 

ve tebligat buraya yapılır. 

 

 Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat 

 Madde 11 - (DeğiĢik 1.fıkra: 3220 - 6.6.1985) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde 

tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer 

tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi 

sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine 

ilişkin hükümleri saklıdır. 

 (Ek ikinci fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.4 / Yürürlük / m.18/ç ) Avukat tarafından 

takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri 

içinde yapılır. 

 Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat, 

kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere yapılır. 

 

 Hükmi ġahıslara ve Ticarethanelere Tebligat 

 Madde 12 - Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade 

ise, yalnız birine yapılır. 

 Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan 

tebliğ muteberdir. 

 

 Hükmi ġahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 

 Madde 13 - Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler herhangi bir 

sebeple mutad iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak 

bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden 

birine yapılır. 

 

 Askeri ġahıslara Tebligat 

 Madde 14 - Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı 

ve müessese amiri gibi enyakın üste yapılır. 
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 Yukarıdaki fıkrada yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik veya müessesede 

tebligat yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yaplmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. 

Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa 

tebliğ kendilerine yapılır. 

 

 Sefer Hali 

 Madde 15 - Sefer halinde olan birlik veya müesseseye mensup askeri şahıslara 

tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Kumandanlıkları vasıtasıyla 

yapılır. 

 

 Aynı Konutta Oturan KiĢilere veya Hizmetçiye Tebligat 

 Madde 16 -(DeğiĢik madde ve baĢlığı: 4829 - 19.3.2003 / m.2) Kendisine tebliğ 

yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya 

hizmetçilerinden birine yapılır.  

 

 Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat Ġcrası 

 Madde 17- Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde 

bulunmadıkları takdirde, tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, 

meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı 

takdirde (DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.3) "aynı konutta oturan kişilere" veya 

hizmetçilerinden birine yapılır. 

 

 Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat 

 Madde 18 - Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, 

mektep,talebe yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunması 

mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya 

muhatabın bulunduğu kısmın amir temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal 

bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ kendilerine yapılır. 

 

 Mevkuf ve Mahkumlara Tebligat 

 Madde 19 - Mevkuf ve mahkûmlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu 

müessese müdür veya memuru temin eder. 

 

 Muhatabın Muvakkaten BaĢka Yere Gitmesi 

 Madde 20 - (DeğiĢik: 3220 - 6.6.1985) 13,14,16,17 ve 18'inci maddelerde yazılı 

şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; 

keyfiyet ve beyanda bulunanın (DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.4) "adı ve soyadı" tebliğ 

mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını 

bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak 

kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, 

tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme 

halinde tebligat, 21'inci maddeye göre yapılır. (DeğiĢik son cümle: 4829 - 19.3.2003 / m.4) 

Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci 

maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten 

itibaren on beş gün sonra yapılmış sayılır.  

 

 Tebliğ Ġmkansızlığı ve Tebellüğden Ġmtina 

 Madde 21 - (DeğiĢik: 3220 - 6.6.1985) Kendisine tebligat yapılacak kimse veya 

yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste 

bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin 
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muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut (DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.5) 

"zabıta amir veya memurlarına" imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini 

ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste 

bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça 

en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya 

yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. 

 (Ek fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.5 / Yürürlük / m.18/ç ) Gösterilen adres muhatabın 

adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli 

olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar 

heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder 

ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına 

yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. 

 (Ek fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.5) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve 

memurları yukarıdaki (DeğiĢik ibare: 6099 - 11.1.2011 / m.5 / Yürürlük / m.18/ç ) "fıkralar" 

uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar. 

 

 YaĢ ve Ehliyet ġartı 

 Madde 22 - Muhatap yerine, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran 

(DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.6) "onsekiz" yaşından aşağı olmaması ve bariz bir 

surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır. 

 

 Tebliğ Mazbatası 

 Madde 23 - Tebliğ bir mazbata ile tevsik edilir. Bu mazbatanın; 

 1. Tebliği çıkaran merciin adını, 

 2. Tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini, 

 3. Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve adresini, 

  4. Tebliğ mevzuunu, 

 5. Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin 

adını, soyadını, adresini ve 22'nci madde gereğince tebellüğe ehil olduğunu, 

 6. Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını, 

 7. 21'inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara müteallik muamelenin 

(DeğiĢik ibare: 6099 - 11.1.2011 / m.6 / Yürürlük / m.18/ç ) “yapıldığını, adreste 

bulunmama” ve imtina için gösterilen sebebi 

 8. (Ek: 6099 - 11.1.2011 / m.6 / Yürürlük / m.18/ç ) Tebligatın adres kayıt 

sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydı, 

 9. (DeğiĢik: 4829 - 19.3.2003 / m.7) Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile 

tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını, 

ihtiva etmesi lazımdır.
2
 

 

 Ġmza Edemeyecek Durumda Olmak 

 Madde 24 - Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya 

imza edemeyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol elinin 

başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır. 

 Sol elinin başparmağı bulunmayan kimsenin, aynı elinin diğer bir parmağı ve sol eli 

yoksa sağ elinin başparmağı ve bu da mevcut değilse diğer parmaklarından biri bastırılır. 

 Tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir. 

                                                           
2
 Madde 23'e, 19.1.2011 tarih ve 27820 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.1.2011 tarih ve 6099 sayılı 

Kanun'un 6. maddesi hükmü gereğince (8) numaralı bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 
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 Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde keyfiyet, tebliğ mazbatasından tasrih edilir ve 

hazır bulunan şahsa da imza ettirilir. 

 Okuryazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, tebliğ 

memuru o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birini veyahut bir zabıta 

memurunu, tebliğ sırasında hazır bulunmak üzere davet eder ve tebligat bunların huzurunda 

yapılır. 

 

 Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 

 Madde 25 - Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasıyla 

yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi 

memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister. 

 (...) (Madde 25 in 2. fıkrası, 27.3.2003 tarih ve 25061 sayılı R.G.'de yayımlanan, 

19.3.2003 tarih ve 4829 sayılı kanunun 18. maddesi hükmü gereğince yürürlükten 

kaldırılmıĢtır.) 
 Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran 

merciin bağlı bulunduğu vekâlet vasıtasıyla (DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) 

"Dışişleri Bakanlığı"na, oradan da memuriyet havzası nazarı itibare alınarak ilgili Türkiye 

Elçiliğine veya Konsolosluğuna gönderilir. 

 (Ek fıkra: 3220 - 6.6.1985) Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum 

görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye 

Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir. 

 Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı ülkedeki Türk VatandaĢlarına Tebligat 

 Madde 25/a - (Ek: 4829 - 19.3.2003 / m.8) Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak 

kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya 

Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir. 

 Bu hâlde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların 

görevlendireceği bir memur yapar. 

 Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz 

gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, 

muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir. 

 Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, 

tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna 

başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye 

Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa 

bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin 

merciine iade edilir. 

 (Ek fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.7 / Yürürlük / m.18/ç ) Bu maddeye göre kazaî 

merciler tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye 

Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir. 

 

 Türkiye'deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 

 Madde 26 - Anlaşmalar hükümleri ve mütekabiliyet esasları mahfuz kalmak şartıyla, 

Türkiye'de mukim yerli ve yabancı şahıslara tebliğ edilmek üzere ecnebi bir memleketin 

elçiliğinden veya havzasında bulunduğu Valilik kanalı ile konsolosluğundan (DeğiĢik ibare: 

4829 - 19.3.2003 / m.19) "Dışişleri Bakanlığı"na tevdi olunan evrak, ilgili vekâlet kanalı ile 

salahiyetli mercie gönderilir ve tebliğ muamelesinin ifasını müteakip tasdikli olarak aynı 

yollardan iade edilir. 
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 Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri ġahıslara Tebligat 

 Madde 27 - Yabancı bir memlekette resmi bir vazife ile bulunan Türk memurlarına 

tebligat, (DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) "Dışişleri Bakanlığı" vasıtasıyla yapılır. 

 Yabancı memleketlerde bulunan askeri şahıslara yapılacak tebligat bağlı bulundukları 

Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kumandanlıkları ile (DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) 

"Jandarma Genel Komutanlığı" vasıtasıyla yapılır. 

 

 Ġlanen Tebligat 

 Madde 28 - Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. 

 Yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılamayan ve ikametgâhı, meskeni veya 

işyeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır. 

 Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy 

muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir. (DeğiĢik 2. cümle: 4829 - 19.3.2003 / m.9) 

Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve 

dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.  

 Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren ahvalde 

tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan 

kimsenin malum adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu 

dosyasına koyar. 

 

 Ġlan ġekli 

 Madde 29 - İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep beyanıyla 

vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır: 

 1. İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa (...)
3
(*) 

tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden birer (DeğiĢik ibare: 6099 - 11.1.2011 / 

m.8 / Yürürlük / m.18/c ) “gazetede ve ayrıca elektronik ortamda” yapılır. 

 2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca 

görebileceği bir yerine de asılır. 

 (Değişik 2. fıkra: 3220 - 6.6.1985) Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına 

karar verebilir. İki ilan arasındaki müddet bir haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, 

yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir. 

 

 Ġlanın Ġhtiva Edeceği Kayıtlar 

 Madde 30 - İlamda, alakalıların ad ve soyadları, işleri, ikametgâh veya mesken yahut 

işyerleri, tebliğ olunacak evrak muhteviyatının hulasası, tebliğin anlaşılabilecek şekilde 

mevzuu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti tazammun ediyorsa nerede ve ne 

için, hangi gün ve saatte hazır bulunulacağı yazılmak lazımdır. 

 

 Ġlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 

 Madde 31 - (DeğiĢik: 3220 - 6.6.1985) İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi 

gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir 

müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez. 

 

 Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü 

 Madde 32 - Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş 

ise muteber sayılır. 

 Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur. 

 

                                                           
3
 Madde 29'un birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “ayrıca” ibaresi, 11.1.2011 tarih ve 

6099 sayılı Kanun'un 8. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır. 
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 Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat 

 Madde 33 - Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir. 

 

İKİNCİ BAP 

HUSUSĠ HÜKÜMLER 

 

BİRİNCİ FASIL 

Kazai Tebligat 

 

 ġümulü 

 Madde 34 - Bu fasıl hükümleri adli, idari veya askeri kaza mercilerince yapılacak 

tebligat işlerinde tatbik olunur. 

 (Ek fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.10) Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak tebligatlara 

ilişkin giderler 5 inci maddeye göre ödenir. Verilen süreye rağmen ödenmeyen tebligat gideri 

dava dilekçesinin tebliğine ilişkin ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu 

maddesi uyarınca işlem yapılır. Diğer hallerde tebligat konusu talepten vazgeçilmiş sayılır. 

 

 Adres DeğiĢtirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti 

 Madde 35 - Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış 

olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine 

bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. 

 (DeğiĢik 2. fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.9 / Yürürlük / m.18/ç ) Adresini değiştiren 

kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit 

edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır 

ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.  

 (DeğiĢik 3. fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.11) Bundan sonra eski adrese çıkarılan 

tebliğler muhataba yapılmış sayılır.  

  (Ek fıkra: 3220 - 6.6.1985) (DeğiĢik 4. fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.9 / Yürürlük / 

m.18/ç ) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki 

adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.  

 (Ek fıkra: 6099 - 11.1.2011 / m.9 / Yürürlük / m.18/ç ) Daha önce yurt dışındaki 

adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran 

mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin 

yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 

25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren 

otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır. 

 

 Celse esnasında veya kalemde tebligat 

 Madde 36 - (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 6099 - 11.1.2011 / m.10 / Yürürlük / m.18/ç 

) Celse esnasında veya kalemde, soruşturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın, taraflara, ilgili 

üçüncü kişilere, katılana veya vekillerine tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza 

karşılığında, tebliğ konusu belirtilerek tevdii, tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ 

mazbatası düzenlenmesi gerekmez ve masraf da alınmaz.  

 

 Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 

 Madde 37 - Celse esnasında kazai merci tarafından sıfatları tespit edilen avukat 

kâtiplerine ve stajyerlerine müteakip celse gün ve saatinin bildirilmesi avukata tebliğ 

hükmündedir. 
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 Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması 

 Madde 38 - Vekil vasıtasıyla takip edilen davalarda, vekiller makbuz mukabilinde 

yekdiğerine tebligat yapabilirler. 

 

 Tebellüğ Edecek ġahsın Hasım Olması 

 Madde 39 - Bu Kanun hükümlerine göre kendilerine tebliğ yapılması caiz olan 

kimselerin o davada hasım olarak alakaları varsa muhatap namına kendilerine tebliğ 

yapılamaz. 

 

 Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti 

 Madde 40 - (DeğiĢik: 3220 - 6.6.1985) Tebligata ait kararlar, muayyen celse 

beklenmeden verilir. 

 

 Memur vasıtasıyla Tebligat 

 Madde 41 - (DeğiĢik: 3220 - 6.6.1985) Adli, idari ve askeri kaza mercileri ile diğer 

adalet daireleri resen veya talep halinde işin mahiyetine göre, dairelerinde çalışan memurlar 

vasıtasıyla tebligat yapılmasına karar verebilirler. 

 

 Müstacel Hallerde Tebligat 

 Madde 42 - (...) (Madde 42, 6 Haziran 1985 tarih ve 3220 sayılı Kanunun 21. 

maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 

 (DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) "Cumhuriyet BaĢsavcılığı"'na Tebligat 

 

 Madde 43 - (DeğiĢik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.19) "Cumhuriyet Başsavcılığı"'na 

yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varaka aslının kendisine gösterilmesiyle olur. Bu tebliğ bir 

mehile başlangıç olacaksa Cumhuriyet Müddeiummumisi gösterildiği günü varakanın aslına 

işaret ve imza eder. 

 

 Askeri Kazada Tebligat 

 Madde 44 - Askeri kaza makam ve mercilerince askeri şahıslara yapılacak tebligat 

tahriri bir emirle ifa olunur ve tebellüğ ilmühaberi, tebligatı talep veya emreden makam veya 

mercie gönderilir. 

Amiri adliye yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varakanın kendisine gösterilip imza 

ettirilmesi suretiyle yapılır. Bu tebliğ bir mehil başlangıcı olursa, tarihi de işaret edilir. 

 

ĠKĠNCĠ FASIL 

Ġdari Tebligat 

 

 ġümulü 

 Madde 45 - Kazai ve mali tebligat dışında kalan tebligat, idari tebligattır. 

 

 PTT TeĢkilatı Olmaması 

 Madde 46 - (...) (Madde 46, 6 Haziran 1985 tarih ve 3220 sayılı Kanunun 21. 

maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 

 

 Müteaddit ġahsın Mümessiline Tebligat 

 Madde 47 - Birden ziyade şahsı temsil eden kimseye tebliğ olunacak evrakın ancak 

bir nüshası verilir. Şu kadar ki, yalnız evrakı tebellüğ için tevkil olunan kimseye temsil ettiği 

şahısların adedi kadar nüsha verilmek lazımdır. 
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 Gümrük ve Ġnhisar ĠĢlerinde Tebligat 

 Madde 48 - Gümrük ve İnhisar işlerinde, kendi kanunlarının imkan verdiği hallerde 

muamelenin cereyan ettiği yerde hazır bulunan alakalıya tebligat memur vasıtasıyla yapılır. 

 

 Tapu Ġdarelerince Yapılacak Tebligat 

  Madde 49 - (DeğiĢik: 6099 - 11.1.2011 / m.11 / Yürürlük / m.18/ç ) Tapuda kayıtlı 

taşınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmı ile iktisapta bulunan hak 

sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini, bulundukları yerin tapu idaresine 

bildirmeye mecburdur. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir. 

Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hâlinde adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat 

adresleri olarak kabul edilir.  

 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Mali Tebligat 

 

 Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat 

 Madde 50 - Divanı Muhasebat'ça yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak şahıslardan 

merkez teşkilatında vazifeli bulunanlara, bağlı oldukları daireler, bunların haricinde kalanlara 

mahalli mülkiye âmiri vasıtasıyla yaptırılır. 

 Adresin tespit olunmaması veya tebellüğden imtina hallerinde tebligat, bu Kanun'un 

umumi hükümleri dairesinde yapılır. 

 

 Diğer Mali Tebligat 

 Madde 51 - Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, bu 

Kanun'un umumi hükümlerine tevfikan yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BAP 

Cezai Hükümler 

 

 Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların ĠĢleyecekleri Suçlar 

 Madde 52 - (DeğiĢik 1. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.251) Bu Kanun'un tatbikinde 

vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi 

azaları işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı, Türk Ceza Kanunu'nun 

kamu görevlisine ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.  

 Yukarıdaki fıkra hükmüne yapılacak takibat inzibatı ceza tatbikine mani değildir. 

 

 YanlıĢ adres Bildirmek 

 Madde 53 - (DeğiĢik: 5728 - 23.1.2008 / m.252) Bu Kanun mucibince tebligat 

yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış 

olarak bildirir ise fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

 

 Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma 

 Madde 54 - (DeğiĢik: 3220 - 6.6.1985) 

 (DeğiĢik 1. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.253) Muhatap namına kendilerine tebligat 

yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan 

gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.  

 Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı 

kabule mecbur olup da, tebligatı kabul etmeyenler hakkında da yukarıda belirtilen cezalar 

uygulanır. 

 Yalan Beyan 
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 Madde 55 -(DeğiĢik 1. fıkra: 5728 - 23.1.2008 / m.254) Daha ağır bir cezayı 

gerektirmediği takdirde; 

 a) Kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunan muhatap, 

 b) Muhatap namına kendisine tebligat yapılabilecek olup da, bu Kanun'un tatbiki 

dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunan kişi, 

 c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde 

tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan 

kimse,her bir bentte tanımlanan fiil dolayısıyla bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

 Yukarıdaki bentlerde yazılı hallerde bir gecikme veya umumi veyahut hususi bir zarar 

husule gelirse fail hakkında ayrıca (a) ve (b) bentlerindeki fiiller için (DeğiĢik ibare: 4829 - 

19.3.2003 / m.14) "üç aydan bir yıla" ve (c) bendindeki fiil için (DeğiĢik ibare: 4829 - 

19.3.2003 / m.14) "bir yıldan beş yıla" kadar hapis cezası hükmolunur. 

 

 Tebliğ Evrakının Taliki ile Ġlgili Suçlar 

 Madde 56 - (DeğiĢik: 5728 - 23.1.2008 / m.255) Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ 

evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu 

yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale getirenler hakkında, üç aydan bir yıla kadar 

hapis ve yirmibeş günden yüzelli güne kadar adli para cezasına hükmolunur.  

 

 Tebliğ Memurları Aleyhine ĠĢlenen Suçlar 

 Madde 57 - (...) (Madde 57, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G.'de yayımlanan, 

23.1.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun'un 578. maddesinin (v) bendi hükmü gereğince 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.)  

DÖRDÜNCÜ BAP 

Müteferrik Hükümler 

 

 Tebliğin Vaktinde Yapılmaması 

 Madde 58 - Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası muayyen zamanda 

gelmezse alakalı merci keyfiyeti mahalli PTT merkezine bildirir. 

 Bu merkez şikayet mevzuu olan evrakın, ne muamele gördüğünü tetkik ve icabederse 

mevrit merkezinden tahkik ve takip eder. 

 Bunların neticesi mahalli PTT merkezi ve icabında Umum Müdürlük tarafından 

mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda alakalı mercie bildirilir. 

 

 Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf 

 Madde 59 - Kanun'un 1 inci maddesinde yazılı mercilerden çıkarılacak tebliğ evrakı, 

tebliğ mazbatalı kapalı bir zarf içinde gönderilir. 

 (DeğiĢik 2. fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.16) Davetiye, basit usulü muhakeme 

davetiyesi, yemin davetiyesi bu zarfın içine konmadan da gönderilebilir.  

 

 Yönetmelik 

 Madde 60 - (DeğiĢik madde ve baĢlığı: 6099 - 11.1.2011 / m.12 / Yürürlük / m.18/ç 

) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri, Maliye ve Ulaştırma 

bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir.  

 

 Diğer Kanunlardaki Atıflar 

 Madde 61 - Diğer kanunların tebligat ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu'na ve adli evrakın PTT İdaresi vasıtasıyla tebliğine dair kanuna atfettiği yerlerde bu 

Kanun hükümleri tatbik olunur. 
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 Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 

 Ek Madde 1 - (3220 - 6.6.1985) Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, 

ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler 

ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı 

olarak bildirmek zorundadır. 

 Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. 

 Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese 

tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar o kişiye ait bağımsız 

bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan 

tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız 

bölüm sahibine yapılmış sayılır. 

 (Ek fıkra: 4829 - 19.3.2003 / m.17) Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân 

tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. 

 Teknik altyapının kurulması, tüzük hükümlerinin uygulanması: 

 

 Geçici Madde 1 - (Ek: 6099 - 11.1.2011 / m.13 / Yürürlük / m.18/ç ) Posta ve 

Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü 

teknik altyapıyı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde kurarak 

faaliyete geçirir. 

 60 ıncı maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 

altı ay içinde hazırlanır. Anılan yönetmelik yürürlüğe girene kadar Tebligat Tüzüğünün bu 

Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

 Mevzuatta, Tebligat Tüzüğüne yapılan atıflar 60 ıncı madde hükmü uyarınca 

çıkarılacak yönetmeliğe yapılmış sayılır. 

 

 Geçici Madde - (3220 - 6.6.1985) Ortak taşınmazda oturmayan bağımsız bölüm 

sahiplerinin, ek maddenin birinci fıkrası gereğince, Türkiye'deki adreslerini bildirmelerine 

dair mükellefiyetlerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde 

yerine getirmeleri zorunludur. 

 

 Kaldırılan Hükümler 

 Madde 62 - Bu Kanun'la : 

 1. Adli evrakın PTT İdaresi, vasıtasıyla tebliğine dair olan Kanun ile bu Kanun'a ek 

4347, 4547, 4856 ve 5045 sayılı Kanunlar, 

 2. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 81'inci maddesinin ikinci 

fıkrası ile 10'uncu faslının birici kısmı, 

 3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 36,37,38, 271 ve 274'üncü maddeleri, 

 4. Askeri Muhakeme Usulü Kanunu'nun 74,75 ve 76'ıncı maddeleri, 

 5. Noterlik Kanunu'nun 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 75'inci maddesi, 

 6. Harçlar Kanunu'nun 33'üncü maddesi, 

 7. Diğer Kanunların bu Kanun'a uymayan hükümleri, 

 Kaldırılmıştır. 

 

 Kanunun Mer'iyete Girmesi 

 Madde 63 - Bu Kanun neşri tarihinden itibaren altı ay sonra meriyete girer. 

 Kanunu Ġcra Edecek Makam 

 Madde 64 - Bu Kanun'un hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6099.htm#13
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6099.htm#18
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc492.htm#33
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TEBLĠGAT TÜZÜĞÜ 
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     BKK Sayısı         : 4/12059 

     BKK. Tarihi         : 20 Ağustos 1959 

         RG Yayın             : 11 Eylül 1959 

     RG. Sayısı    : 10303 

 

 

BİRİNCİ BAP 

Umumi hükümler 

 

BİRİNCİ FASIL 

Tüzüğün Ģümulü 

 

 Tebligatın kimin aracılığıyla yapılacağı 

 Madde 1 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Kazaî merciler genel ve katma bütçeli 

daireler, belediye ve köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterlerin bütün tebliğleri, Tebligat 

Kanunu ve bu Tüzük hükümlerine göre Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur 

vasıtasıyla yapılır. 

 

 Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması  

 Madde 2 - (DeğiĢik 1. fıkra: 87/12170 - 5.10.1987) Kanunlarda özel hüküm 

bulunması halinde veya gecikmesinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci 

maddede yazılı daire ve müesseseler arasında yahut bu daire ve müesseselerde bulunan 

kişilere tebliğler, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla 

yaptırılır. Memur vasıtasiyle tebligat yaptırılmasını icap ettiren sebep, işin taallûk ettiği 

evrakta gösterilir. 

 Zabıta vasıtasiyle tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merciin, sebebini de 

zikretmek suretiyle mahalli mülkiye amirine müracaat etmesi lazımdır. Zor kullanılmasını 

gerektiren veya hazırlık tahkikatına taalluk eden vazifelerin zabıta tarafından yapılacağına 

dair olan hükümlerle, bu Tüzüğün hususi hükümleri mahfuzdur. 

 

 Ücret tarifesi  

 Madde 3 - (DeğiĢik: 87//12170 - 5.10.1987) Posta, Telgraf, ve Telefon İşletmesi 

(PTT), bu Tüzüğe göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretleri, ayrı bir tarifeyle tespit eder. 

 

 Madde 4 - (...) (Madde 4, Bakanlar Kurulu'nun 5.10.1987 gün ve 87/12170 sayılı 

kararı ile yürürlüğe konulan Tüzüğün 21. maddesi hükmü gereğince yürürlükten 

kaldırılmıştır.) 

 

 Memur vasıtasıyla tebliğde zaruri masraflar  

 Madde 5 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Bu Tüzük gereğince memur vasıtasiyle 

yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek zaruri masrafların miktarı, tebliğ yapılacak 

şahsın bulunduğu yerin uzaklığına göre, her malî yılbaşında, il idare kurullarınca, merkez ilçe 

ve bağlı ilçeler için ayrı ayrı tespit olunur. 

 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memurlara, 

yaptıkları tebliğler için, ödeme yapılmaz. 

                                                           
106

 Bakanlar Kurulunun 5.10.1987 gün ve 87/12170 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Tüzüğün 1 inci 
maddesiyle Tebligat Nizamnamesinin adı Tebligat Tüzüğü ve bu Tüzükte geçen Nizamname 
sözcükleri Tüzük olarak değiştirilmiştir. 
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 Ücret ve masrafların peĢin ödenmesi 

 Madde 6 - Tarifede yazılı, PTT ücretlerini veya beşinci madde mucibince verilecek 

zaruri masrafları, hilâfına bir hüküm bulunmadıkça, tebligatın yapılmasını isteyen peşin 

olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak tayin edilmezse avans olarak alınıp bilahare 

mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi iade edilir. 

 Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı 

vermeyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu mehile 

riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir. 

 Adli müzaherete nail olanların, yukarıki fıkra mucibince vermeleri icap eden ücret 

veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere, alâkalı mercilerce ödenir. 

 Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu 

elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşmalar hükümlerine ve mütekabiliyet 

esaslarına tabidir. 

 Yabancı memleketlerde yapılacak tebligat ücretleri, 37'inci madde mucibince ilan 

edilecek cetveldeki esaslara göre, tebligatı çıkaran merci tarafından alınır. 

 

 Tebliğ evrakının ziyaı halinde masraflar  

 Madde 7 - PTT işletmesi'ne tevdi edilen tebliğ evrakı, mücbir haller dışında ziyaa 

uğrarsa, Posta Kanunu'nun taahhütlü maddelere müteallik hükümlerine göre tazmin edilir. Şu 

kadar ki, verilecek tazminat, tebliğ evrakının yeniden tanzim ve tebliği için gerekli 

masrafların miktarından fazla olamaz. 

 Tebliğ evrakı, postaya (Değerli) olarak verilirse, ziyaı halinde tazminat, Posta 

Kanunu'nun değerli maddeler hakkındaki hükümleri mucibince ödenir. Telgraf servisinde ziya 

veya gecikme vukuunda, Telgraf ve Telefon Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

 

 Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat  

 Madde 8 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve hususi vasıtalarla 

veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir. 

 Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı, alakalının talebi üzerine veya re'sen, 

mahkeme reisi hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir. 

 Alacaklının yazılı bir müracaatı yoksa, talebi, ilgili evrak üzerine yazılarak kendisine 

imza ettirilir. Gerek alâkalının talebi, gerek re'sen görülen lüzum üzerine, birinci fıkrada yazılı 

vasıtalardan biri ile tebligat yapılabilmesi için, ikinci fıkrada yazılı merci tarafından mucip 

sebebin evrak üzerinde gösterilmesi lazımdır. 

 

 Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat ücretleri  

 Madde 9 - Tebligat re'sen veya talep üzerine, 8'inci madde mucibince yapıldığı 

takdirde, bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre, tebliği isteyenden tebliğ ücretine 

ilaveten alınır. 

 

İKİNCİ FASIL 

Tebligat esasları 

 

 Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi 

 Madde 10 - Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri tebliğ 

edilecek kimselere verilmek üzere, lüzumu kadar nüshadan terekküp eder. Bu nüshalarda, iş 

sahibi veya vekilinin imzası bulunur. Re'sen yapılan tebligata ait evrakı, tebliği çıkaran 

merciin salâhiyetli memuru imzalar. 

 Tebliğ olunmak üzere salâhiyetli mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu 

mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5584.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc406.htm


225 
 

 

 Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına konur. 

 

 Davetiyelerin tanzimi  

 Madde 11 - Tebligat Kanunu'nun 9'uncu maddesinde yazılı kayıtları ihtiva etmek 

üzere tanzim olunacak davetiyelerin şekli, bu Tüzüğe ekli 1 Numaralı örnekte gösterilmiştir. 

 

 Müddet tayini  

 Madde 12 - Tüzüğün 8'inci maddesinde sayılan vasıtalarla yapılanlar dışındaki her 

nevi tebliğ evrakı ve davetiyelerin alâkalılara ulaşması ve alâkalıların, tebliğin veya 

davetiyenin icaplarını yerine getirebilmesi için bu evrakı çıkaran merci tarafından tayin 

edilecek müddetin hesabında; evrakın gönderileceği mahallin yakınlık veya uzaklığı, 

mevsimin yaz veya kış olması, nakil vasıtalarının durumu gibi hususlar nazara alınır. bu 

suretle tayin edilecek müddet, tebliği çıkaran merciin bulunduğu köy veya belediye hududu 

dahilinde tebligat yapılacaksa 3 günden, köyde veya ayni vilayetin diğer bir kazasında tebligat 

yapılacaksa 15 günden, diğer bir vilayet içinde tebligat yapılacaksa bir aydan az olmaz. 

 

 Bilinen adreste tebligat  

 Madde 13 - Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa kendi müracaatı, diğer alâkalıların 

bildirmesi, mevcut vesaik, tahkikat veya sair suretlerle bilinen en son adresinde yapılır. 

 Tahkikat yapılacak adresin takdiren tespit edilmiş olması lazımdır. Gösterilen adreste 

tebligat yapılmayan ahvalde, tebligatı çıkaran merci tarafından memurların ve diğer meslek ve 

sanat erbabının adresleri, mensup oldukları teşkilattan, avukatlarınki barodan veya Adliye 

 Vekaleti'nden, askeri şahısların adresleri askerlik şubesi, Milli Müdafaa Vekâleti gibi 

salâhiyetli mercilerden sorulur. 

 Bu merciler, sorulan adresi en kısa zamanda ve sahih olarak bildirirler. 

 

 Adresten baĢka yerde tebligat  

 Madde 14 - Bir şahsa, adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi, o şahsın 

kabulüne mütevakkıftır. 

 Tebliğ yapılacak şahıs, tebliği çıkaran mercie veya PTT merkezine veyahut tebliğ 

memuruna müracaat ederse, kendisine tebligat yapılır. 

 

 Vekile tebligat  

 Madde 15 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun kararların sanıklara tebliği edilmelerine dair 

hükümleri saklı kalmak üzere, tebliği, vekile yapılır. 

 Vekil birden çok çoksa, tebliğin bunlardan birine yapılması yeterlidir. Birden çok 

vekile tebliğ yapılmışsa ilkine yapılan tebliğin tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. 

 

 Kanuni mümessile tebligat  

 Madde 16 - Tebligat, kanuni mümessili bulunanların mümessillerine yapılır. Kanuni 

mümessili olmayıp da bulunması gerekenlere usulü dairesinde kanuni mümessil tayini 

cihetine gidilir. 

 Kanunlara göre, kanuni mümessili bulunanların bizzat kendilerine tebligat yapılması 

icap ederse, mümessile tebligat yapılamaz. 

 

 Hükmi Ģahıslara ve ticarethanelere tebligat  

 Madde 17 - Hükmi şahıslara tebliğ, salâhiyetli mümessilerine, bunlar birden ziyade 

ise yalnız birine yapılır. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc7201.htm#9
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 Vekâletlerin ve bunların teşkilâtının, mülhak ve hususi bütçeli idarelerle belediyelerin, 

köylerin ve hususi kanunlarına müsteniden kurulmuş olan teşekküllerle, şirketlerin ve 

cemiyetlerin salâhiyetli oldukları mümessilleri, tabi kanunlara ve statülerine göre tayin edilir. 

 Hükmi ve hakiki şahsa ait bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, 

ticarethanenin o muamelede salahiyetli ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir. 

 

 Hükmi Ģahısların memur ve müstahdemlerine tebligat  

 Madde 18 - Yukarıdaki madde mucibince tebliğ yapılacak kimseler herhangi bir 

sebeple mutad iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak 

bir halde oldukları takdirde tebliğ, hükmi şahsın o yerdeki memur veya müstahdemlerinden 

birine yapılır. 

 Şu kadar ki, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, hükmi şahsın o 

yerdeki teşkilâtı veya personeli içinde vazife itibariyle tebligatın muhatabı olan hükmi şahsın 

mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil işlerle tavzif 

edilmiş bir şahıs olması lazımdır. Bunların da bulunmadığı, tebliğ mazbatasında tespit edildiği 

takdirde tebligat, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme yapılır. 

 

 Astsubaylar haricindeki erata tebligat  

 Madde 19 - Astsubaylar hariç olmak üzere, erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı 

ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır. 

 Nöbetçi amiri veya subayı, tebliğ memurunun en yakın üste tebligat yapılmasını temin 

eder. 

 Diğer askeri Ģahıslara tebligat  

 Madde 20 - Yukarıdaki maddede yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik 

veya müessesede tebligat yapılması icap eden ahvalde, tebligatın yapılmasını nöbetçi amiri 

veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatap derhal bulundurulamaz veya tebellüğden 

imtina ederse yahut da diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ o nöbetçi 

amiri veya subayına yapılır. 

 

 Seferde askeri Ģahıslara tebligat  

 Madde 21 - Sefer halinde olan birlik veya müesseseye mensup askeri şahıslara 

tebligat, bağlı bulundukları kara, deniz veya hava kuvvetleri kumandanlıkları vasıtasiyle 

yapılır. 

 Tebligatı, kıta kumandanı, müessese amiri gibi en yakın üst yapar. 

 

 Aile efradına tebligat  

 Madde 22 - Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ, ailesi 

efradından veya hizmetçi ve uşak gibi müstahdemlerinden birine yapılır. Ancak, muhatap 

namına kendisine tebligat yapılacak olan aile ferdi veya müstahdemin, muhatapla birlikte 

oturması şarttır. 

 Karı, koca, hısım ve evlâtlık gibi birlikte oturan kimseler, aynı aile efradından sayılır. 

 

 Meslek ve sanat erbabına tebligat  

 Madde 23 - Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde 

bulunmadıkları takdirde tebliğ, aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine 

yapılır. 

 Muhatap, meslek veya sanatını evinde icra ediyorsa, kendisi bulunmadığı takdirde 

memur veya müstahdemlerinden birine, bunlardan hiçbiri bulunmazsa tebliğ, birlikte oturan, 

yukarıdaki maddenin son fıkrasında gösterilen ailesi efradına veya hizmetçilerinden birine 

yapılır. 
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 Otel, hastahane, fabrika ve mektep gibi yerlerde tebligat  

 Madde 24 - Tebliğ yapılacak şahıs otel, pansiyon, hastahane, tedavi veya istirahatevi, 

fabrika, mektup, talebe yurdu, resmi veya hususi daire veya müessese gibi, içine serbestçe 

girilmeyen veya aranının kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa, 

tebliğin yapılmasını, o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. 

 Bunlar tarafından muhatap derhal bulundurulamaz veya tebellüğden imtina ederse 

yahut da diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ o yeri idare eden veya 

muhatabın bulunduğu kısmın amirine yapılır. 

 

 Mevkul ve mahkumlara tebligat  

 Madde 25 - Mevkuf ve mahkûmlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu 

müessese müdürü, müdür yoksa orayı idare eden memur temin eder. 

 Bir sene veya daha ziyade hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olanlara ait tebligat, 16 

'ncı madde mucibince yapılır. Mahkuma tebligat yapılamazsa, tebliğ mazbatasına, müdür 

veya memur tarafından sebebi gösterilmek suretiyle şerh verilir. 

 Mevkuf veya mahkûmun hastanede bulunması halinde dahi tebligat, yukarıdaki 

fıkralar hükümlerine göre yapılır. 

 

 Muhatabın muvakkaten baĢka yere gitmesi  

 Madde 26 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Bu Tüzüğün 18., 19., 20., 22., 23., ve 24 

üncü maddelerinde yazılı kişiler, tebliğ yapılacak olanın geçici olarak başka bir yere gittiğini 

belirtirlerse, tebliğ memurunca durum ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ tutanağına yazılır; 

altı imzalattırılarak tebliğ edilecek evrak beyanı yapana verilir. Bu kişiler, tebliğ evrakını 

kabule mecburdurlar; almaktan veya imzadan kaçınırlarsa, tebliği yapan, durumu tutanağa 

yazar ve imzalar. 

 

 Madde 27 - (...) (Madde 27, Bakanlar Kurulu'nun 5.10.1987 gün ve 87/12170 

sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Tüzüğün 21. maddesi hükmü gereğince yürürlükten 

kaldırılmıĢtır.) 

 

 Tebliğ imkansızlığı  

 Madde 28 - (DeğiĢik 1. fıkra: 87/12170 - 5.10.1987) Muhatap veya muhatap adına 

tebliğ yapılabilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulunmazsa, tebliğ memurunun, 

adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu 

veya meclis üyeleri, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına 

yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalaması 

gerekir. 

 (DeğiĢik 2. fıkra: 87/12170 - 5.10.1987) Muhatap ölmüşse veya gösterilen adresten 

devamlı olarak ayrılmış ve yeni adresi de tebliğ memurunca tespit edilmemişse, tebliğ evrakı, 

çıkaran mercie geri gönderilir. Yeni adres, tebliğ memuru tarafından tespit edilmiş ise, bu 

adres tebliğ mazbatasındaki mahsus yerine ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu tarafa 

yazılır. 

 Bu halde ; 

 A) Yeni adres, tebliğ memurunun tevzi bölgesi dahilinde bulunduğu takdirde tebligat o 

adrese yapılır. 

 B) Yeni adres, aynı PTT merkezinin diğer bir tevzi bölgesinde veya başka bir PTT 

merkezinin mıntıkası içinde bulunrsa, tebliğ evrakı, yeni adreste tebliğinin temini için, tebliğ 

memuru tarafından bağlı olduğu merkeze iade olunur. 

 Tebligat evrakında yazılı tarihe kadar 12'nci maddede gösterilen müddetlerden daha az 

bir zaman kalmış veya yeni adres yabancı bir memlekete ait ise, PTT merkezi, tebliğ evrakını, 
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tebligatı çıkaran mercie geri gönderir. Muhatap ve onun yerine tebligat yapılacak kimseler, o 

adreste bulundukları halde tebliğin yapılacağı sırada orada mevcut değillerse, 30'uncu 

maddeye göre muamele yapılır. 

 

 Tebellüğden imtina  

 Madde 29 - Kendisine tebliğ yapılacak kimse ve yukarıdaki maddeler mucibince 

tebligat yapılabilecek kimseler tebellüğden imtina ederlerse, 30'uncu maddeye göre muamele 

yapılır. 

 

 Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina halinde yapılacak muamele  

 Madde 30 - 28'inci maddenin son fıkrasında ve 29'uncu maddede zikredilen ahvalde 

tebliğ memuru, tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi 

azasından birine veyahut zabıta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. 

 (DeğiĢik 2. fıkra: 87/12170 - 5.10.1987) Tebliğ memuru, Tüzüğe ekli 2 numaralı 

örneğe uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kapıya yapıştırır. Durumu, 

muhataba duyurması mümkünse en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya 

da bildirir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. 

 

 Tebliğ evrakının saklanması ve ihbarnamenin talik müddeti  

 Madde 31 - Yukarıdaki maddenin 1'inci fıkrasında zikredilen kimseler, kendilerine 

teslim edilen tebliğ evrakını, 3 ay saklamakla mükelleftir. Tebliğ evrakı, muayyen müddeti 

ihtiva ederse, mezkûr evrak, ihtiva ettiği müddetin bitiminden itibaren 3 ay daha saklanır. 

Yukarıdaki maddede yazılı ihbarname, kapıya yapışmış olarak 10 gün kalır. 

 

 Muhatap yerine tebligat yapılacak kimsenin yaĢ ve ehliyet Ģartı  

 Madde 32 - Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran 

15 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır. 

 Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık, sağırlık, körlük ve dilsizlik gibi 

sebeplerden biri ile kendisi ile anlaşma imkânı olmayan kimse, ehliyetsiz sayılır. 

 Muhatap namına kendisine tebligat yapılacak olan, görüşüne nazaran 15 yaşından 

aşağı veya bariz bir surette ehliyetsiz olur ve o adreste muhatap yerine tebligat yapılacak 

başka bir kimse de bulunmazsa, 28 ve 30'uncu maddeler hükümlerine göre muamele yapılır. 

 

 Tebliğ mazbatasının tanzimi  

 Madde 33 - Tebliğ mazbatası, bu Tüzüğe ekli 3 Numaralı örneğe göre, tebliğ memuru 

tarafından tebliğ yerinde tanzim olunur. 

Her tebligatta bir tebliğ mazbatası düzenlenmesi ve bunu, tebliği yapanın da imzalaması 

şarttır. 

 Tebliğ memuru, muhatap yerine kendilerine tebligat yaptığı kimselere, evrakın 

muhataba en kısa zamanda verilmesi lüzumunu ve buna riayetsizliğin cezayı müstelzim 

bulunduğunu hatırlatır. 

 

 Hüviyet tahkiki  

 Madde 34 - Tebliğ memuru tebligat yaparken, muhatabın veya Tüzük hükümlerine 

göre onun namına tebliğ yapılacak kimselerin hüviyetlerini tahkike salâhiyetlidir. 

 

 Ġmza edemeyecek durumda olmak  

 Madde 35 - Kendisine tebliğ yapılacak kimse, imza edecek kadar yazı bilmez veya 

körlük, hastalık, yaralı olmak vesair sebeplerle imza edemeyecek durumda bulunursa, 

komşulardan bir kimse, okuryazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina 
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ederse, tebliğ memurunun daveti üzerine gelecek olan o mahalle veya köyün muhtar veya 

ihtiyar heyeti veyahut meclisi azasından biri yahut da bir zabıta memuru huzurunda aşağıdaki 

fıkra hükümleri dairesinde tebligat yapılır. 

 Bu halde kendisine tebliğ yapılan kimsenin sol elinin baş parmağı, sol elinin baş 

parmağı bulunmayan kimsenin, aynı elin diğer bir parmağı ve sol eli yoksa sağ elinin baş 

parmağı ve bu da mevcut değilse diğer parmaklarından biri bastırılır. Tebliğ yapılacak 

kimsenin iki eli de yoksa, tebliğ evrakı kendisine verilir. 

 Tebliğ mazbatasında hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, tebliğ 

yapılacak kimsenin iki eli de yoksa evrakın kendisine verildiği ve huzurunda tebligat yapılan 

şahsın hüviyeti yazılarak, hazır bulunan şahsa da imza ettirilir. 

 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Yabancı memlekette yapılacak veya yabancı memleketten gelecek veya yabancılara 

yapılacak tebligat 

 

 Yurt dıĢında bulunanlara tebliğ  

 Madde 36 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Yurt dışında bulunanlara tebliğ olunacak 

evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, 

oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir. 

Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde, tebligat evrakı, bakanlıklarca 

doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir. 

Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, Tüzüğün 

37,38,39,41 ve 43 üncü maddeleri hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden 

inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır. 

 

 Tebliğ evrakının tanzimi  
 Madde 37 - Yabancı memleketlere gönderilecek tebliğ evrakının tanziminde, 

anlaşmalar hükümleri ve mütekabiliyet esasları nazara alınır. 

 Yabancı memleketlere gönderilecek tebliğ evrakında, muhatabın isim ve soyadının, 

tam adresinin ve tabiiyetinin gösterilmesi ve bunların yazı makinesi ile yazılması lazımdır. 

 Adliye Vekâleti, Hariciye Vekâleti ile istişare ederek, her takvim yılı başında, tebligat 

işleri ile ilgili anlaşmalar hükümlerini, mütekabiliyet esaslarını ve hangi memleketler için 

avans olarak ne kadar tebligat masrafı yatırılması icap ettiğini bir cetvel halinde Resmi Gazete 

ile neşir ve ilan eder ve ayrıca vekaletlere bildirir. 

 Bir takvim yılı içinde vukua gelen değişiklikler de aynı suretle ilan edilir ve bildirilir.  

 

 Tebliğ evrakının tercüme ettirilmesi  
 Madde 38 - Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı kapalı zarf 37. maddeye tevfikan Adliye 

Vekaleti'nce ilan edilen cetvelde, muhatap bulunduğu memleket için gösterilen lisana tercüme 

ettirilir. 

 Tebliğ evrakı, alakalı tarafından ilgili mercie verilmişse, tercümenin bir noterlikte 

yaptırılması lazımdır. 

 Alakalının bulunduğu yerdeki noterlikte o lisanı bilen mütercim mevcut olmaz ve 

alâkalının tercümeyi şahsen veya bir vekil marifetiyle diğer bir şehirdeki noterlikte yaptırması 

imkanı da bulunmazsa, tercümeyi, ilgili merci tercüme yapılabilecek yerdeki mümasili merci 

vasıtasiyla oradaki noterlikte yaptırır. Tebligat evrakı, ilgili merci tarafından re'sen tanzim 

edilmişse, merciin mütercimi varsa onun tarafından tercüme ve mercice tasdik ettirilir; yoksa, 

o yerdeki noterlikte veya diğer bir yedeki mümasili merci vasıtasıyla tercüme ettirilir. 

 Şu kadar ki, ilgili merci adli mercilerden madut ise, tercüme mütercim bulunabilecek 

yerdeki salahiyetli merciin istinabesi suretiyle yaptırılır. 
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 Müddet tayini  

 Madde 39 - Yabancı memleketlere gönderilecek olan ve muayyen günü ihtiva eden 

tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, muayyen günden asgari 3 ay evvel alakalı 

vekalete gönderilmesi lazımdır. 

 

 Yabancı memlekette tebligat  

 Madde 40 - Yabancı memlekette tebliğ, o memleketin salahiyetli makamı vasıtasıyla 

yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleketin kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi 

memuru veya konsolosu, tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister. 

 

 Yabancı memlekette Türk vatandaĢına tebligat  

 Madde 41 - Yabancı memlekette kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı 

olduğu takdirde, tebliğ o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da 

yapılabilir. 

 Bu halde tebligatı Türkiye siyasi memuru veya konsolosu yahut bunların tavzif 

edecekleri bir memur yapar. 

 Tebligat, bu Tüzüğe ekli 4 Numaralı örneğe göre tanzim edilecek bir mazbata ile 

tevsik edilir. 

 Tebellüğünden imtina halinde, bu cihet mazbataya yazılarak altı, tebliğ yapan 

tarafından imza edilir. 

 Türkiye siyasi memuru veya konsolosu, Türk vatandaşına tebliğe tevessül eder ve 

fakat kendisine tebliğ yapılacak kimsenin davete icabet etmemesi veya bulunduğu yerin 

uzaklığı itibariyle esasen kendisinin davetine mahal görülmemesi gibi sebeplerle tebligat 

ifasına imkân bulunmazsa, evrakı iade edilmeyerek, yukarıdaki madde hükmü tatbik olunur. 

 

 Yurt dıĢındaki Türk memurlarına tebligat 

 Madde 42 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Resmî görevle yurt dışında bulunan Türk 

memurlarına 36 ncı maddenin birinci fıkrası ve 41 inci madde hükümlerine göre tebliğ yapılır. 

 

 Yabancı memlekette Türk askeri Ģahıslarına tebligat  

 Madde 43 - Yabancı memlekette bulunan Türk askeri şahıslarına yapılacak tebligat, 

bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Umum 

Komutanlığı vasıtasıyla yapılır. 

 Bu Kumandanlıklar, tebliğ evrakını, tebligat yapılacak şahsın bulunduğu yabancı 

memleketteki birlik veya müessese kumandan veya amirine gönderirler. 

 Tebligatı, kıta kumandanı, müessese amiri gibi en yakın üst yapar. Kıta veya bir 

müessese yoksa, tebligat en yakın amiri tarafından yapılır. 

 (DeğiĢik son fıkra: 87/12170 - 5.10.1987) Üçüncü fıkradaki haller dışında yurt 

dışında bulunan asker kişilere tebligat, 42 nci madde hükmüne göre yapılır. 

 

 Yabancı memleketlerden gelen evrakın tebliği  

 Madde 44 - Türkiye'de mukim yerli ve yabancı şahıslara tebliğ edilmek üzere yabancı 

bir memleketin elçiliğinden veya havzasının bulunduğu valilik kanalı ile konsolosluğundan 

Hariciye Vekaleti'ne tebliğ olunan evrak, Hariciye Vekâleti tarafından anlaşmalar hükümleri 

ve mütekabiliyet esaslarına uygun görüldüğü takdirde, bu Tüzüğe ekli 5 Numaralı örnek 

şeklindeki tebliğ mazbatası, zarf içinde tebligatın mahiyetine göre ilgili vekâlete gönderilir. 

İlgili vekâlet tebligatı, muhatabın bulunduğu yerdeki salahiyetli mercii vasıtasıyla, bu Tüzük 

hükümleri gereğince yaptırır. 

 Tebliğ muamelesinin ifasını müteakip, tebliğ mazbatası aynı yollardan iade edilir. 

 



231 
 

 

 Türkiye'de yabancılara tebligat  

 Madde 45 - Türkiye'de kendisine tebligat yapılamayacak olan bir yabancıya tebligat 

çıkarılan ahvalde muhatap, tebliğ memuruna kendisine tebligat yapılamayacağını beyan eder 

veya tebliğ memuru bu hususu bizzat öğrenirse, keyfiyet tebliğ mazbatasına şerh verilerek 

evrak iade olunur. Muhatap, kendisine tebliğ yapılabilecek bir kimse olduğu halde, 

adresi,"memleket dışı" muamelesi gören bir yer ise ve tebliğ memuru tebligatı yapamazsa, 

birinci fıkra mucibince muamele olunur. 

 Birinci ve ikinci fıkralardaki ahvalde, tebellüğden imtina gibi, bu Tüzük hükümlerine 

göre diğer bir muamele yapılmaz. 

 Yukarıdaki hallerde tebligatı çıkaran merci, tebliğ evrakını, mensup olduğu vekalet 

kanalından Hariciye Vekâleti'ne gönderir. 

 Türkiye'de kendilerine tebligat yapılamayacak olan elçi, elçilik katibi gibi kimseler, 

37'inci madde mucibince neşir ve ilan edilecek olan cetvelde gösterilir. 

 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Ġlanen tebligat 

 

 Adresin meçhul olması  

 Madde 46 - Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. 

Bu Tüzük hükümlerine göre tebligat yapılamayan ve 13'üncü madde mucibince yapılan 

soruşturmaya rağmen ikametgâhı, meskenî veya işyeri de bulunmayan kimsenin adresi 

meçhul sayılır. 

 Adresi meçhul olması halinde, keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy 

muhtarına tebliğ mazbatasına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir. Bununla beraber, tebliği 

çıkaran merci, lüzum görürse, muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden 

veya zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirebilir. 

 İlan, tebligatta başvurulacak son çaredir. 

 

 Ġlanen tebligat usulü  

 Madde 47 - İlanen tebliğ, alakalı merciin yukarıdaki maddeye müsteniden sebebini 

göstermek suretiyle vereceği karar üzerine, aşağıdaki şekilde yapılır : 

 1- İlan, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin ıttılaına en emin bir surette vasıl olacağı 

umulan bir gazetede yapılır. 

 Ayrıca, varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden bir gazeteye de ilan 

verilir. Bu gazetenin intihabında da yukarıdaki fıkra hükmü nazara alınır. 

 Muhatabın ıttılaına en emin surette vasıl olacağı umulan gazete, tebliği çıkaran 

merciin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilân yapılmaz. 

 2 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Tebliğ olunacak evrak ve ilân sureti bir ay süreyle 

tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır. 

 Mercii, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilân da yukarıdaki 

fıkralar hükümlerine göre yapılır. İki ilân arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci plân 

gerekiyorsa, yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir. 

 Adresi yabancı memlekette bulunanlara ilân yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren 

hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilân suretlerini yabancı memlekette 

bulunan kimsenin bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta 

makbuzunu dosyasında saklar. 

 

 Ġlanın ihtiva edeceği kayıtlar  

 Madde 48 - İlânda, alâkalıların ad ve soyadları, işleri, ikametgâh veya mesken yahut 

işyerleri, tebliğ olunacak evrak muhteviyatının hülasası, tebliğin anlaşılabilecek şekilde 
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mevzuu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti tazammun ediyorsa, nerede ve ne 

için, hangi gün ve saatte hazır bulunacağı yazılmak lazımdır. 

 

 Tebliğ tarihi  

 Madde 49 - İlân yoluyla tebliğ, son ilân tarihinden itibaren yedi gün yapılmış sayılır. 

İlân yoluyla tebliğ yapılmasına karar veren merci, işin gereğine göre daha uzun bir müddet 

tayin edebilir. Ancak bu süre onbeş günü geçemez. 

 

 Ġlanın yaptırılması 

 Madde 50 - İlân, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 6 ncı maddeye tevfikan 

alakalısından alınarak 47 nci madde mucibince tayin edilecek gazetede neşrettirilir. 

İlan yabancı bir memleket gazetesi ile neşredilecekse 36 ilâ 39 uncu maddeler hükümleri de 

kıyasen tatbik olunur. 

 

BEŞİNCİ FASIL 

Usulsüz tebligat, gece ve tatilde tebligat 

usulüne aykırı tebliğin hükmü 

 

 Madde 51 - Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş 

ise muteberdir. Aksi takdirde tebligat yapılmamış addedilir. Muhatap, her ne suretle olursa 

olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alır veyahut bunların münderecatını öğrenirse, tebliğe 

muttali olmuş sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur. 

 Muhatabın tebliğe muttali olduğunun ve bunun tarihinin iddia ve ispatına cevaz 

yoktur. 

 

 Gece vakti tebligat  

 Madde 52 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Gece vakti tebligat yapılabilir. 

 

 Tatil günlerinde tebligat  

 Madde 53 - Resmî ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabilir. 

 

İKİNCİ BAP 

Hususi hükümler 

BİRİNCİ FASIL 

Kazai tebligat Ģümulü 

 

 Madde 54 - Adli, idari ve askeri kaza mercilerince yapılacak tebligat işlerinde bu fasıl 

hükümleri ile birinci babın bu fasla muhalif olmayan hükümleri tatbik olunur. Mali kaza 

mercilerince yapılacak tebligatta, bu fasıl hükümleri cari değildir. 

 

 DeğiĢtirilen adresin bildirilmesi mecburiyeti ve yapılacak muameleler  

 Madde 55 - Muhataba veya adresinde bu Tüzüğün gösterdiği usullere göre onun 

yerine tebellüğ edebilecek birine veya 30'uncu madde mucibince tebligat yapılmış ve fakat 

muhatap sonradan adresini değiştirmiş olursa, yeni adresini hemen tebliği yaptırmış olan kaza 

merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler, bildirilen yeni adrese 

yapılır. 

 Adresini değiştiren kimse, yenisini alâkalı mercie bildirmez ve fakat çıkarılan tebligat 

üzerine tebliğ memuru 28'inci maddenin ilk fıkrasındaki usule göre yeni adresi tespit ederse, 

aynı maddenin üç ve dördüncü fıkraları mucibince ve son fıkrasındaki hal vaki ise 30'uncu 

maddeye tevfikan muamele yapar. 
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 Tebliğ memuru bu suretle muhatabın yeni adresini tespit edemezse, tebliğ evrakı, 

çıkaran mercie iade edilir. Bu mercie muhatabın yeni adresi, bir diğer alâkalı tarafından 

bildirilirse, tebliğ evrakı o adrese gönderilir. Aksi takdirde mercice tahkik muamelelerine 

tevessül olunmayarak bu Tüzüğe ekli 6 numaralı örneğe göre düzenlenecek tebliğ evrakının 

bir nüshası, eski adrese ait kapıya ve diğer nüshası divanhaneye talik ettirilir. Eski adresin 

kapısına talik tarihi, tebliğ tarihi sayılır. 

 Müteakip tebliğler, yalnız o kazai merciin divanhanesine talik suretiyle yapılır. Tebliğ 

evrakı kapıda iki gün, divanhanede bir ay müddetle asılı kalır. 

 (Ek fıkra: 87/12170 - 5.10.1987) Daha önce tebliğ yapılmamış olsa bile, taraflar 

arasında yapılan, imzası resmî merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen 

adreslerle kamu idare, kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkârlar sicillerine verilen en son adreslerdeki 

değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

 

 Celse esnasında tebligat  
 Madde 56 - Celse esnasında davaya ait evrakın taraflara, müdahillere, temsilcilerine 

veya bunların vekillerine verilmesi, tebliğ hükmündendir. 

 

 Avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat  

 Madde 57 - Celse esnasında kazai merci tarafından, sıfatları usulen tespit edilen 

avukat katiplerine ve stajyerlerine müteakip celse gün ve saatinin bildirilmesi, avukata tebliğ 

hükmündedir. 

 

 Vekillerin yekdiğerine tebligat yapması  

 Madde 58 - Vekil vasıtasıyla takip edilen davalarda, vekiller makbuz mukabilinde 

yekdiğerine tebligat yapabilirler. 

 

 Tebliğ mazbatası tanzim edilmemesi  

 Madde 59 - 56,57 ve 58'inci maddeler mucibince yapılan tebligatta, ayrıca tebliğ 

mazbatası tanzim edilmez. 

 

 Tebellüğ edecek Ģahsın hasım olması  

 Madde 60 - Bu Tüzük hükümlerine göre, muhatap namına kendilerine tebliğ 

yapılması caiz olan kimselerin, o davada hasım olarak alakaları varsa, muhatap namına 

kendilerine tebliğ yapılamaz. 

 

 Tebliğ kararlarının ivediliği 

 Madde 61 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Tebliğe dair kararlar, daha önce tayin 

edilmiş celse günü beklenmeden verilir. 

 

 Yargı yerlerinde memur vasıtasıyla tebliğ 

Madde 62 - (değiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Adlî, idarî ve askerî yargı yerleriyle diğer adalet 

daireleri, re'sen veya talep halinde, işin mahiyetine göre, memurları vasitasıyla tebligat 

yapılmasına karar verebilirler. 

 

 Madde 63 - 64 - (...) (Madde 63 ve 64, Bakanlar Kurulu'nun 5.10.1987 gün ve 

87/12170 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Tüzüğün 21. maddesi hükmü gereğince 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 
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 C. Müddeiumumiliğine tebligat  

 Madde 65 - C.Müddeiumumiliğine yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varaka aslının 

gösterilmesi suretiyle yapılır. 

 Tebligat'ın tevsiki için C.Müddeiumumisi varaka aslına (Görüldü) diye yazarak altını 

imzalar. Şu kadar ki, bu tebliğ bir mehile başlangıç olacaksa, C. Müddeiumumisi, gösterildiği 

günü de varakanın aslına işaret ve imza eder. 

 

 Askeri kazada tebligat  

 Madde 66 - Askeri kaza makam ve mercilerince askeri şahıslara yapılacak tebligat, 

tahriri bir emirle ifa olunur ve tebellüğ ilmühaberi, tebligatı talep veya emreden makam veya 

mercie gönderilir. 

 Tebellüğ ilmühaberinin : 

 1- Tebliği çıkaran merciin adını; 

 2- Tebliği talep veya emreden makam veya merciin adını, 

 3- Tebliğ olunan şahsın adını, soyadını ve künyesini, 

 4- Tebliğin mevzuunu, 

 5- Tebliğin nerede yapıldığını ve tarihini, 

 6- Tebliğ ve tebellüğ olan şahısların imzalarını, ihtiva etmesi lazımdır. 

 

 Amiri adliye tebligat  

 Madde 67 - Amiri adliye yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varaka aslının gösterilip 

imza ettirilmesi suretiyle yapılır. 

 Bu tebliğ bir mehil başlangıcı olacaksa, amiri adli tarafından tarihi de yazılır. 

 

İKİNCİ FASIL 

Ġdari tebligat 

 

 ġümulü  

 Madde 68 - Kazai ve mali tebligatın dışında kalan tebligat, idari tebligattır. İdari 

tebligatta, bu fasıl hükümleri ile birinci babın bu fasla muhalip olmayan hükümleri tatbik 

olunur. 

 

 Madde 69 - (...) (Madde 69, Bakanlar Kurulu'nun 5.10.1987 gün ve 87/12170 

sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Tüzüğün 21. maddesi hükmü gereğince yürürlükten 

kaldırılmıĢtır.) 

 

 Müteaddit Ģahsın mümessiline tebligat  

 Madde 70 - Birden ziyade şahsı temsil eden kimseye tebliğ olunacak evrakın ancak 

bir nüshası verilir. 

Şu kadar ki, yalnız evrakı tebellüğ için tevkil olunan kimseye, temsil ettiği şahısların adadi 

kadar nüsha verilmek lazımdır. 

Evrakı tebellüğ için mümessil tayin ederek merciine bildirmiş olan kimseye tebligat yapılmaz. 

 

 Gümrük ve inhisarlar iĢlerinde tebligat  

 Madde 71 - Gümrük ve inhisarlar işlerinde, kendi kanunlarının imkan verdiği 

hallerde, muamelenin cereyan ettiği yerde hazır bulunan alâkalıya tebligat, bu işle vazifeli 

memurlar vasıtasıyla yapılır. 
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 Tapu idarelerince yapılacak tebligat  

 Madde 72 - (DeğiĢik: 87/12170 - 5.10.1987) Tapuda adına kayıtlı taşınmazı olan veya 

miras, istimlak, cebri icra veya mahkeme ilamıyla iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini, 

değiştirdikleri takdirde yenisini, bulundukları yerin tapu dairesine yazılı olarak bildirmek 

mecburiyetindedirler. Buna karşılık kendilerine durumu belirleyen bir makbuz verilir. Çağrı 

veya tebliğ kâğıtları bu yolla tespit edilen son adrese gönderilir. 

 Tapuda adresi bulunmayan vey adresine tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru 

tarafından da yeni adresi tespit edilemeyen hak sahibine, bu Tüzük hükümlerine göre ilân 

yoluyla tebliğ yapılır. Ayrıca ilânın bir örneği tapu dairesince, alışılmış yolla ilân edilmek 

üzere taşınmazın bulunduğu köy veya mahalle muhtarına gönderilir veya verilir. İlân asılmak 

suretiyle yapılmışsa, onbeş gün süreyle askıda bırakılır. Muhtar ilânı yaptıktan sonra ihtiyar 

kurulu veya meclisi üyeleriyle birlikte ilânın yapıldığını ve tarihini belirleyen bir tutanak 

düzenler ve ilgili tapu dairesine gönderir. 

T apu dairesinin herkesin kolayca görebileceği bir yerine asılmak, gazetede 

yayımlanmak ve muhtar aracı kılınmak suretiyle yapılan ilânlardan en sonra yapılanın 

tarihinden itibaren onbeş günün hitamında hak sahibine tebligat yapılmış sayılır. 

 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Mali tebligat 

 

 Divanı muhasebat tarafından yapılacak tebligat  

 Madde 73 - Divanı muhasebat tarafından yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak 

şahıslardan merkez teşkilatlarında vazifeli bulunanlara, bağlı oldukları daireler, bunların 

haricinde kalanlara mahalli mülkiye amiri vasıtasıyla ve memur marifetiyle yaptırılır. 

 Adresin tespit olunamaması veya tebellüğden imtina hallerinde tebligat, Tebligat 

Kanunu ve bu Tüzük hükümleri dairesinde yapılır. 

 

 Diğer mali tebligat  

 Madde 74 - Mali Tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, Tebligat 

Kanunu ve bu Tüzük hükümlerine tevfikan yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BAP 

Tebliğ evrakının hazırlanması ve PTT iĢletmesi'ne tevdii 

BİRİNCİ FASIL 

Tebliğ evrakının hazırlanması 

 

 Tebliğ mazbatalı kapalı zarf ve diğer evrak  

 Madde 75 - 1'inci maddede yazılı mercilerden çıkarılacak tebliğ evrakı, teslim 

sırasında kolaylıkla ayrılabilecek surette, bu Tüzüğe ekli 7 Numaralı örneğe göre hazırlanmış 

olan tebliğ mazbatalı bir zarf içine konulur. Gerekli meşruhat verilmek suretiyle, basit usulü 

muhakeme davetiyesi, birinci ve ikinci yemin davetiyesi için 1 Numaralı örnek gıyap kararı 

ve muameleli gıyap kararı için bu Tüzüğe ekli 8 Numaralı örnek tanzim edilir. Davetiyeler ve 

gıyap kararları, tebliğ mazbatalı zarfa konulmadan da gönderilebilir. Bu takdirde bunların 3 

Numaralı örneğe göre tebliğ mazbatasını ihtiva etmesi lazımdır. 

Adliye Vekâleti, ikinci fıkrada yazılı örneklere göre davetiyelerle gıyap kararlarını, taalluk 

ettikleri kanun hükümlerini ihtiva edecek şekilde ayrı ayrı mutbu hale getirebilir. 

 

 Evrakın tanzimi  

 Madde 76 - Yukarıdaki maddede yazılı evrakın, tebliğ mazbatası haricindeki 

kısımları, çıkaran merci tarafından doldurulur. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc7201.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc7201.htm
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 Seri ve hususi vasıtalarla tebligatta yazılacak ibareler  

 Madde 77 - Tebligat, uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve hususi vasıtalarla 

yaptırılmak istendiği takdirde, evrakın üzerine PTT İşletmesi'nde bunlara mahsus olmak üzere 

kullanılan ibareler yazılır veya etiket ve işaretler konur. 

 

 Telgrafla tebligatta telgrafın tanzimi  

 Madde 78 - Muhtelif işaretli telgraflarla yapılacak tebligat için, çıkaran merci 

tarafından bu Tüzüğe ekli 9 Numaralı örnek kullanılır. 

 

İKİNCİ FASIL 

Tebliğ evrakının ptt iĢletmesine tevdii 

 

 Liste ile tevdi  

 Madde 79 - Usulüne tevfikan tanzim olunup, iktisa eden pulları yapıştırılmış olan 

evrak veya telgraflar, çıkaran merci tarafından, bu Tüzüğe ekli 10 Numaralı örneğe göre 

tanzim edilen tevdi listesi ile birlikte PTT işletmesi'ne tevdi edilir. 

Telgrafların tevdiinde PTT'den ayrıca makbuz alınır. 

 Tebliğ edilmek üzere Şûrayı Devlet'ten PTT'ye tevdi olunan ilanlara ilsakı lazım gelen 

damga pulu tebliğe memur posta müvezzileri tarafından tebliğ esnasında muhatabından alınıp 

yapıştırılır ve usulü dairesinde iptal olunduktan sonra ilam, muhatabına teslim olunur. 

 

 Evrakın tetkik ve kabulü  

 Madde 80 - PTT İşletmesi tarafından, tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricinde 

kalan kısımlarının, çıkaran merci tarafından tamamen doldurulup doldurulmadığı, posta 

pullarının tarifeye göre yapıştırılıp, yapıştırılmadığı ve telgrafların örneğine göre yazılıp 

yazılmadığı, evrakı tevdi edenin huzurunda tetkik edilir. Usulüne uygun olmayan evrak, 

sebebi tevdi listesinde yazılarak iade edilir. 

 Usulüne uygun olan tebliğ evrakının kabulünü müteakip, buna mahsus tevdi listesi, 

PTT'ye ait tarih damgası ile damgalanıp imzalanarak tevdi edilene verilir; diğer nüshası 

alıkonulur. PTT İşletmesi ve tebliği çıkaran merci, bu listeyi saklarlar. 

 

 Muamele Ģekli  

 Madde 81 - Tevdi olunan tebliğ evrakı, PTT işletmesi'nce gidiş ve dönüşte taahhütlü 

muamelesine tabi tutulur. 

 

 Tebligat defteri  

 Madde 82 - Her PTT merkezinde, kendi mıntıkasında tebliğ edilmek üzere diğer 

merkezlerle salahiyetli mercilerden gönderilen evrak ve telgraflar için bu Nizamname'ye ekli 

11 numaralı örneğe göre ciltli ayrı bir tebligat defteri tutulur. 

 Tebliğ evrakını ve telgrafları tevzi edecek PTT tebliğ memurları, evrakı tesellüm 

ederken tebligat defterini imzalarlar. 

 

 Gelen telgrafların tabi tutulacağı muamele  

 Madde 83 - Telgraflarla yapılacak tebligatta, gelen telgrafların muhtevası, bu Tüzüğe 

ekli 12 Numaralı örneğe göre yazılmak suretiyle ve usulüne uygun olarak tebliğ edilir. 

 

 Tebliğ memurunun yapacağı muameleler  
 Madde 84 - Tebliğ memuru, tebligatı bu Tüzük hükümleri dairesinde yaparak, tebliğ 

mazbatasını ve evrakı, aldığı merkeze iade eder. 
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 Bu PTT merkezi, tebliğ memuru tarafından yapılan muameleyi tetkik ettikten sonra, 

evrakı tarih damgası ile damgalayıp tebligat defterine kaydederek, çıkaran mercie veya bu 

mercie teslim edilmek üzere ilgili PTT merkezine gönderir. 

 

DÖRDÜNCÜ BAP 

Müteferrik hükümler 

 

 Tebliğin vaktinde yapılması  

 Madde 85 - Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası muayyen zamanda 

gelmezse, tebliğ çıkaran merci, keyfiyeti mahalli PTT merkezine bildirir. Bu merkez, şikâyet 

mevzuu olan evrakın ne muamele gördüğünü tetkik ve icap ederse, alâkalı diğer merkezlerden 

tahkik ve takip eder. 

 Tahkikatın neticesi, mahalli PTT merkezi ve icabında Umum Müdürlük tarafından 

mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda tebliği çıkaran mercie bildirilir. 

 

 Diğer kanun ve tüzüklerdeki atıflar  

 Madde 86 - Diğer tüzüklerin tebligat ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu'na ve adli evrakın PTT İdaresi vasıtasıyla tebliğine dair kanuna ve tüzüğüne atfettiği 

yerlerde Tebligat Kanunu ve bu Tüzük hükümleri tatbik olunur. Tebligata ait tüzüklerle diğer 

tüzüklerin bu tüzüğe aykırı hükümleri mülgadır. 

 

 Evrakı matbua  

 Madde 87 - Evrakı matbuadan, 2, 11 ve 12 Numaralı örnekler, PTT İşletmesi, 

diğerleri tebliğ çıkaran merciler tarafından temin olunur. 

 PTT İşletmesi telgrafla tebligatta kullanılmak üzere, ayrıca, 7 Numaralı örneğe uygun, 

(Telgrafla Tebligata Mahsus Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf) başlığını taşıyan renkli zarf 

bastırır. Bu Tüzüğe ekli örneklere göre bastırılacak matbuaların beyaz renkte olması lazımdır. 

Şu kadar ki, mercilerin hususiyetlerine göre örneklerdeki esaslara halel gelmemek şartıyla, 

mercilerince bu örneklere lüzumlu ilaveler yapılabilir. 

 

 Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat 

 Ek madde - (87/12170 - 5.10.1987) Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulandığı 

taşınmazlarda, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve 

ortak giderlerle ilgili tebliğler yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini 

yöneticiye yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedir. 

 Apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. Bağımsız 

bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılmaması 

hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana 

yapılır. Ayrıca tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilân tahtasına asılır. Bu 

şekilde bağımsız bölümde fiilen oturana yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış 

sayılır. 

 

 Mer'iyet tarihi  

 Madde 88 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 60'ıncı maddesine müsteniden 

hazırlanmış ve Şûrayı Devlet'çe tetkik edilmiş olan bu Tüzük hükümleri, neşri tarihinde 

mer'iyete girer. 

 

 Tüzüğü icra edecek makam  

 Madde 89 - Bu Tüzüğün hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc1086.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc7201.htm
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BÖLGE ĠDARE MAHKEMELERĠ, ĠDARE MAHKEMELERĠ VE VERGĠ 

MAHKEMELERĠNĠN ĠDARĠ ĠġLER ĠLE KALEM HĠZMETLERĠNĠN 

YÜRÜTÜLMESĠ USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 

 

  R.G Tarihi: 08.07.1982 

   RG. Sayısı: 17748 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

         GENEL HÜKÜMLER 

 

 Amaç 

 Madde 1 – Bu yönetmelik, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin idari işleriyle kalem hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esaslarını belirlemek 

amacıyla düzenlenmiştir. 

 

 Kapsam 

 Madde  2 -  Bu Yönetmelik, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin kalem görevlilerine, tutulacak defter ve dosyaların ve yazı işlerinin tüm 

işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

 Yasal Dayanak 

 Madde 3 – Bu yönetmelik, 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 

ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. maddesine 

dayanılarak düzenlenmiştir. 

 

 Tanımlar  

 Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen: 

            a)Bakanlık Deyimi Adalet Bakanlığını, 

 b) Mahkemeler  deyimi : Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Vergi Mahkemelerini ve 

Vergi  Mahkemelerini, 

İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

KALEM HĠZMETLERĠ 

 

 Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi 

 Madde 5 – Mahkemelerin kalem işleri bir bütündür. Başkan veya hakimin denetimi 

altında Yazı İşleri Müdürü veya yardımcısının yönetiminde kalemde görevlendirilen zabıt 

kâtipleri ve memurlar tarafından yürütülür. 

 

 ĠĢ Bölümü  

 Madde 6 – Yazı İşleri Müdürü veya yardımcısı, mahkeme başkanının onayını alarak 

yönetimi altındaki zabıt kâtibi ve memurlar arasında iş bölümü yapar. Bir zabıt kâtibine çok iş 

gelmesi halinde diğer zabıt kâtipleri ona yardım ederler. İşlerin birikmesinden asıl görevli 

zabıt kâtibi ile birlikte yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur. 

 

 YerleĢtirme Görevi  

 Madde 7 – Yazı İşleri müdürü veya yardımcısı, yönetimi altında bulunan zabıt 

kâtipleri ve memurların yetişmelerinden sorumludur. 
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 Ġdari Yargı Hâkim Adaylarının Kalemlerde ÇalıĢtırılması  
 Madde 8 – İdari yargı hâkim adayları, kalem işlerinde, mahkeme başkanın tensibi ile 

bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla çalıştırılabilirler. Ancak bir defa görmekle 

öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DEFTERLER 

 

 Tutulması Zorunlu Defterler  

 Madde 9 – Mahkemelerde aşağıda göseterilen defterlerin tutulması zorunludur. 

1. Esas Defteri 

2. Değişik İşler ve Talimat Defteri  

3. Karar Defteri  

4.Temyiz ve İtiraz Defterleri  

5. Muhabere Defteri 

6. Duruşma günleri Defteri 

7. Zimmet Defteri  

8. Kasa Defteri 

9. Harç Pulları Satış Defteri  

10. Harç Yevmiye Defteri  

11. Kıymetli Evrak Esas Defteri  

12. Posta Mutemet Defteri  

13. Resmi Posta pullarının ve Telgraf Avanslarının Sarf Defteri  

14. Kitaplık Defteri  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DEFTERLERĠN TAHSĠS AMACI VE KULLANILIġ ġEKLĠ 

 

 

 Esas Defteri 

 Madde 10 – Dava açıldığı zaman, dava dilekçelerinin sırası ile kaydolunduğu ve dava 

safhasının işlediği defterdir. Defterdeki sıra numarası, ilgili dava dosyasının üzerine, davanın 

numarası olarak yazılır. 

 

 DeğiĢik ĠĢler ve Talimat Defteri 

 Madde 11 – Diğer Mahkemelerden gönderilen talepleri ile delil tespiti gibi işlemlerin 

kaydolunduğu defterdir. Bu deftere geçirilen istemler üzerine yazılacak yazılara, talimat veya 

delil tespiti istemlerinin kayıt numarası verilir ve bütün yazışmalar bu deftere işlenir. Bu tür 

yazılar ayrıca muhabere defterine işlenmez. 

 

 Karar Defteri 

 Madde 12 – Mahkemelerden verilen kararların kaydına mahsus defterdir. Bu deftere 

sırasıyla; karar numarası, karar tarihi, dosya esas numarası, karar veren kurulun veya hakimin 

adı ve soyadı, davacı ve davalının ad ve soyadı, kararın sonucu ve davanın konusu yazılır. 

 Bu deftere yukarıda belirtilen hususlar, başkan tarafından görevlendirilen yazı işleri 

müdürü veya yardımcısınca kararın verildiği gün kaydedilir. 
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 Temyiz ve Ġtiraz Defteri 

 Madde 13 – İdare ve Vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen nihai 

kararlara karşı yapılan itirazlar ile, idari ve vergi mahkemelerinin verdiği nihai kararlara karşı 

temyizen yapılan başvuruların kaydedildiği ve izlendiği defterlerdir. 

 

 Muhabere Defteri 

 Madde 14- Yukarıda gösterilen defterlere kaydı gerekmeyen, ancak mahkemelerden 

yazılan veya mahkemelere gelen evrak ve yazıların kaydına mahsus defterdir. Bu deftere, bir 

dava dolayısıyla muhtelif merciilere yazılan yazılarla, onlara verilen cevaplar ve talimat 

defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunların zimmet defterine kaydolunmasıyla 

yetinilir. 

 Muhabere defterindeki kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt muamelesine tâbi 

tutulmaz. Sadece defterde aldığı numaranın karşısına, geldiği işaret olunur. 

 

 DuruĢma Günleri Defteri 

 Madde 15- Duruşmalı davaların görüleceği gün ve saati gösteren bir defterdir. 

Belli edilen duruşma günü için ilgililere çağrı kâğıdı düzenlenerek gönderilir. 

 

 Zimmet Defteri 

 Madde 16- Zimmet Defteri mahkemelerden muhtelif mercilere gönderilen evrakın 

kaydına mahsus defterdir. 

 İlgililerin zimmet defterini imza ederken, isimlerini okunaklı olarak imzanın üzerine 

yazmaları gerekir. 

 

 Kasa Defteri 

 Madde 17- Bu defter tahsilat ve reddiyet makbuzları karşılığında kasaya giren ve 

çıkan meblağların günü gününe işlendiği bir defterdir. 

 Kasaya giren ve çıkan paraların, mutlaka tahsilat veya reddiyet makbuzuna dayanması 

gerekir. 

 Hâkim ve zabıt kâtibi yol tazminatları da, diğer paralar gibi kasa defterine işlenir. 

Dosyaların itiraz ve temyize sevki için ilgilileri tarafından yatırılan paralar da tahsilat 

makbuzu karşılığında kasaya alınır. Dosyanın sevki sırasında alınan bu paranın sarf edilen 

kısmı reddiyat makbuzunda ve defterdeki reddiyatı gösteren kısımda belirtilir, artan para 

varsa ilgilisine makbuzla iade olunur. 

 Her gün mesai saati sonunda kasa defterindeki günlük tahsilat ve reddiyat 

toplamlarının, tahsilat ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırılması, mevcudun kontrol 

edilmesi, sahife sonunda genel toplama o sahifedeki günlük tahsilat ve reddiyatın tutarlarının 

ilave edilmesi ve sonuç olarak genel toplamla günlük tahsilat ve reddiyatın sahife sonunda 

toptan gösterilmesi, diğer sahifedeki (Toplam nakli) kelimesinin karşısına bir evvelki 

sahifedeki tahsilat veya reddiyata ait genel toplamın aynen ilgili sahifelere aktarılması ve 

takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılması, yıl sonunda bir evvelki yılın devri de 

dahil olmak üzere, yıllık tahsilat toplamından, yıllık reddiyatın çıkarılması ve Devlet 

Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği hükümleri dahilinde yılı içinde reddedilmeyen ve ertesi 

yıla kalan paraların yeni yıl kasa defterine müfredatlı olarak yeni tahsil edilmiş bir para gibi 

eski tahsilat makbuzu tarih ve numaraları da gösterilmek suretiyle geçirilmesi ve bir evvelki 

yıla ait kasa defterine de bu paranın devir işlemine tâbi tutulduğunu gösterir işaretler verilmesi 

ve bu arada hak edenler tarafından on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan 

paralar hazineye intikal ettirilip defterdeki kayıtlarının hizasına açıklama yapılması ve yeni yıl 
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başında bankaya yatırılan paraların faizlerinin çekilip, hazineye intikal ettirilmesi ve bu 

konuda alınan makbuzun ayrı bir kartonda saklanmasıyla beraber yıl sonu cetvelinde bu 

hususun belirtilmesi gerekir. 

 

 Harç Pulları SatıĢ Defteri 

 Madde 18-  Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğinin 135 inci maddesine 

dayanılarak tutulan ve Maliyeden temin edilmesi gereken defterdir. 

 Bu defterde, malî yıl sonunda bir evvelki yıldan devrolunan  harç pulları ile bir yıl 

içinde alınan pul miktarından, bir yıl içinde satılan pul miktarı toptan gösterilerek çıkarılır ve 

ertesi yola devri icabeden harç pulları tespit edilerek yeni yıl defterinin birinci hanesinde 

gösterilir. 

 

 Harç Yevmiye Defteri 

 Madde 19-  Bu defter, mahkemeler Yazı şleri Müdürlüğü tarafından sarf olunan harç 

pullarının kaydına mahsustur. 

 Her gün satılan harç pulları günü gününe işlenir ve mesai saati sonunda günlük 

toplamları alınır. Kasadaki pul ve satıştan elde edilen para karşılaştırılır. Her sahifenin 

sonunda günlük toplamlar genel toplama eklenir, diğer sahifeye geçilince, har pulu genel 

toplamı, sahifenin birinci hanesine aynen aktarılarak malî yıl sonuna kadar bu işleme devam 

olunur. Malî yıl sonunda, o sene içinde sarf olunan harç pulları toptan gösterilir. 

 Maliyeden alınan harç pulları satılarak karşılığı olan paralar Devlet Muhasebesi 

Muamelat Yönetmeliğinin 147 inci maddesi uyarınca en geç 15 gün içerisinde Maliye 

veznesine yatırılır. Alınan makbuzlar bir kartonda saklanmakla beraber yevmiye defterine de 

işaret olunur. 

 

 Kıymetli Evrak Esas Defteri 

 Madde 20- Kasa de1fterine geçirilmeyen ve paraya taalluk etmeyen her türlü kıymetli 

evrakın kaydına mahsus defterdir. (Ör. 135) 

 Alındı belgesi ilgilisine verilerek, kıymetli evrak kasada saklanır. 

 

 Posta Mutemet Defteri 

 Madde 21- Posta mutemet defteri, postayla gelen havale veya kıymetli kolilerin 

kaydına mahsus defterdir. 

 Mutemetlerce P.T.T’den gelen havale ve kıymetli koli alındığında, P.T.T. memurunun 

imza ve mührü hanesine kadar olan sütunlar, mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili 

P.T.T. memurunun imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez, tahsilat makbuzu 

kesilerek kasa ve ilgili deftere işlenir. Gerek makbuz, gerek defterlerdeki tarih ve numaraların 

da son iki sütuna geçirilmesi gerekir. 

 Posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı 

ve memuriyetleri ile tatbik imzalarını, bunlardan başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını 

mahkeme başkanı o yer P.T.T. Müdürlüklerine bir yazı ile bildirir. 

 Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri kıyasen uygulanır. 

 

 Resmi Posta Pullarının ve Telgraf Avanslarının Sarf Defteri 

 Madde 22- Mahkeme kalemlerinde görevli PTT mutemetleri tarafından Maliyeden 

alınan avans paralar ile resmi posta pulu ve telgraf ücretlerinin kaydına mahsus defterdir. Bu 

defterde, yıl sonunda pul ve para olarak elde kalan miktarlar ile pul alındısı, ayniyat teslim 

alındısı ve mahsubu yapılarak kapatılan resmi posta pullarının kullanılış şekilleri düzenli ve 

doğru bir biçimde gösterilir. 
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 Malî yıl sonunda PTT mutemetliğince alınan ve harcanan toplamlar karşılaştırılır ve 

varsa geri kalan para Maliyeye iade edilir. Resmi pul da sayılarak bir sonraki yıla devrolunur. 

 

 Kitaplık Defteri 

 Madde 23- Mahkemelere gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer kitap ve 

dergilerin “Adalet Kitaplıkları Yönetmeliği” hükümlerine göre işlendiği defterdir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

DEFTERLERE AĠT DĠĞER HÜKÜMLER 

 

 Defterlerin Numaralandırılması 

 Madde 24- Defterlere sahife numarası konur ve her sahifeye mahkeme mührü basılır. 

Defterlerin başına ve sonuna kaç sahifeden ibaret olduğu yazılır ve bu yazı mahkeme mührü 

ile mühürlenerek, hâkim tarafından imzalanır. 

 

 Defterlerin Düzeni 

 Madde 25- Mahkemelerde bulunan temiz, düzgün, sağlıklı bir şekilde tutularak 

saklanır. Belirtilen hususların yerine getirilmesinde, asıl görevli zabıt kâtibi ve memur ile yazı 

işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur. 

   

 Dava Dilekçesinin Esas Defterine Kaydı 

 Madde 26- Dava dilekçesi, harç alındıktan sonra veya alınması gerekmeyen hallerde 

sıra numarası altında esas defterinin belli sutünuna gününde kaydedilir. Esas defteri sıra 

numarası, açılmış olan davanın dosya numarasını teşkil eder. Bu numara, dosya kapağının sol 

üst köşesine yazılır. Sağa doğru diğer bölümlere ise, verilen hükmün bozulması veya 

yenileme gibi sebepler ile davanın yeniden esas defterine kaydı halinde, dosyanın alacağı yeni 

esas numarası yazılır. 

 

 Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı ile Gelen Dosyaların Kaydı 

 Madde 27- Başka bir mahkemeden görevsizlik veya yetkisizlik kararıyla gönderilen 

dava dosyaları, gününde esas defterine kaydedilir. 

 

 Bozma Kararından Sonra Dosyanın Esas Defterine Kaydı 

 Madde 28- Kararın Danıştayca bozularak mahkemeye iadesi halinde dava dosyası 

bozma kararının taraflara tebliği ile kararın düzeltilme süresi geçtikten sonra derhal esas 

defterine kaydolunur. 

 

 BirleĢtirilen Davalarda Yapılacak ĠĢlem 

 Madde 30- Ayırma kararı verilen davalarda, ayrılan dava mahkemenin esas defterine 

ayrı kaydedilir. Esas defterindeki eski kayıt ile yeni kayıt birbirine bağlanarak iki kayıt o 

dosyada kalan kısma ait olur. 

 Ayrılan davanın dosyası, ilgilisinin süresi içinde başvurusu halinde, ilk dosyada bu 

kısımlara ait yazıların tamamının tasdikli suretleri de konularak yeniden tesis olunur. 

 

 Esas Defterine Yıl Sonu Devir ĠĢlemi 

 Madde 31- Yılsonunda henüz bir hüküm ve karara bağlanmamış olan davalar yeni yıl 

defterine devir suretiyle kayıt olunmaz. Yılsonunda o yıla ait esas defterinin sonuna gelen 

işlerden ne kadarının hüküm ve karara bağlanmış ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş 
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olduğu toptan yazılmakla beraber, devir olunanların sıra numaraları bir cetvel halinde 

gösterilir. 

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6 ıncı maddesinin 5 ve 6 ıncı fıkraları 

uyarınca, harcı veya posta pulu süresi içinde verilmeyen veya tamamlanmayan dosyaların 

işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup da bir yılı geçmemiş olanları, hüküm ve karara 

bağlanmamış dava dosyaları arasında gösterilir. Bu dosyalar yeni yıl defterine geçirilmezler. 

Bir yıl içinde yenilenirse yeni esas numarasına kayıt olunmaz, eski esas numarası üzerinden 

işlem görür. 

 Esas defterine eskiden kayıtlı olan ve sonra yeni numaraya nakledilmiş bulunan 

davalara ait dosya kayıtları, bu numaranın karşılık gösterilmesi suretiyle birbirine bağlanır. 

 

 Defterler ve Basılı Evrakın Temini 

 Madde 32- Mahkemelerde kullanılan ve bu yönetmelikte isimleri geçen defter ve 

basılı evrakın örnekleri Bakanlıkça tesbit edilir. Tesbit edilen örnekler uyarınca hazırlanan 

defterler ve basılı evrak mahkemelere gönderilir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

DOSYALAR VE KARTONLAR 

 

 Tutulması Zorunlu Dosyalar ve Kartonlar 

 Madde 33- Mahkemelerde aşağıda gösterilen dosya ve kartonların tutulması 

zorunludur. 

1.Dava Dosyaları 

2. Karar Kartonu 

3.Yürütmeyi Durdurma Kararlar Kartonu 

4.Değişik İşler Karar Kartonu 

5.İş Cetvelleri Kartonu 

6. Harç ve Para Cezası Tahsil Müzekkeresi Kartonu 

7.İçtihadı Birleştirme Kararları Kartonu 

8.Bakanlık Muhabere Dosyası 

9.Genel Muhabere Dosyası 

10.  Gizli Evrak Dosyası 

11.  Genelgeler Dosyası 

12.  Ayniyat ve Muhasebe Dosyaları 

13.  Resmî Gazete Kartonu 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

DOSYA VE KARTONLARIN TAHSĠS AMACI VE KULLANILIġ ġEKLĠ 

 

 Dava Dosyaları 

 Madde 34- Açılacak her dava için gününde ayrı bir dosya düzenlenir. İdari ve Vergi 

Dava Dosyaları aşağıda yazılı olduğu şekilde tertip edilir. 

 a. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, davacının karşılık dilekçesi ile bunun cevapları, 

vergi davalarında işlem dosyası, vekâletnameler, davetiyeler, delil olarak verilen vesikalar, 

yazılara ve talimatlara gelen cevaplar, keşif tutanakları, raporlar, krokiler, tutanak ve karar, 

temyiz ve itiraz dilekçesi ve cevapları ve bunların tebliğ alındıları, hüküm Danıştayca tasdik 

edildiği takdirde buna dair ilân, karar düzeltme dilekçesi ve karar düzeltmeye ilişkin Danıştay 

Kararı ile diğer evrak mahkemeye geliş tarihine göre dava dosyasına sıra ile gününde konulur. 

Bu sıra numaraları yukarıda sayılan evrakın sağ üst köşesine yazılır ve sıra numaralarına göre 

evrak isim ve adet olarak dava dosyasının kapağının içinde ayrılmış olan yere işlenir. 
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 b. Hüküm bozulduğu takdirde yukarıda yazılı sıra ve düzen gözetilmek suretiyle gelen 

evrak dava dosyasına gününde konur ve dava dosyası kapağı içine işlenir. 

 

 Karar Kartonu 

 Madde 35- Dava sonunda verilecek hüküm ve kararların, tarih ve numara sırası ile 

saklandığı kartondur. Bu kartona konulacak karar örneklerinde hâkim imzasının ve mahkeme 

mührünün bulunması zorunludur. 

 

 Yürütmeyi Durdurma Kararları Kartonu 

 Madde 36- Yürütmeyi durdurma kararlarının tarih sırasına göre konulduğu ve 

izlendiği kartondur. 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 27/4 üncü maddesinde, 

yürütmenin durdurulmasına karar verilen davalarda, tekemmül etmelerinden itibaren altmış 

gün içinde esastan karar verme ilkesi benimsenmiş olduğu cihetle, yürütmeyi durdurma 

kararları, süre yönünden bu kartondan devamlı takip edilir. 

 

 DeğiĢik ĠĢler Karar Kartonu 

 Madde 37- Değişiklik işler ve talimat defterine kaydolunan istemler sonucu verilen 

kararların tarih sırası ve sıra numarası ile konulduğu kartondur. Bu kartona konulacak karar 

örneklerinde hâkim imzasının ve mahkeme mühürünün bulunması zorunludur. 

 

 ĠĢ Cetvelleri Kartonu 

 Madde 38- Mahkemelerden Bakanlığa gönderilen iş cetvelleri örneklerinin, düzenli 

bir biçimde ve tarih sırası ile konulup saklandığı kartondur. 

 Bu cetvellerde mahkemelerde görülmekte olan davaların ne kadarının Danıştayca 

bozularak gelen davalar olduğu da gösterilir. 

 

 Harç ve Para Cezası Tahsil Müzekkeresi Kartonu 

 Madde 39-  492 sayılı Harçlar Kanununun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca 

düzenlenen müzekkerelerin saklandığı kartondur. 

 

 Ġçtihadı BirleĢtirme Kararları Kartonu 

 Madde 40- Bakanlıkça gönderilen ve Resmi Gazete’de yayınlanan İçtihadı Birleştirme 

Kararlarının saklandığı kartondur. Resmî Gazete’de yayınlanan kararlar, yazı işleri müdürü ve 

yardımcısı tarafından örnekleri gününde çıkartılmak suretiyle ve sıra numarası ile bu kartona 

konulur. 

 

 Bakanlık Muhabere ve Dosyası  

 Madde 41-  Bakanlıkla yapılan yazışmaların tarih sırasına göre saklandığı dosyadır. 

 

 Genel Muhabere Dosyası 

 Madde 42- Gelen ve giden evrak için ayrı ayrı olmak üzere tutulan ve mahkemelerin 

resmi daire ve makamlarla yapmış olduğu yazışmaların tarih sırası ile günü gününe saklandığı 

dosyadır. 

 

 Gizli Evrak Dosyası 

 Madde 43-  Niteliği itibari ile gizli tutulması gereken evrakın saklandığı dosyadır. 

 

 Genelge Dosyası 

 Madde 44- Mahkemelere gelen genelgelerin saklanması için kullanılan dosyadır. 
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 Ayniyat ve Muhasebe Dosyaları 

 Madde 45- Ayniyat ve Muhasebe işleri ile ilgili olarak ayrı ayrı tutulan ve giden ve 

gelen evrakın saklandığı dosyalardır. 

 

 Resmi Gazete Kartonu 

 Madde 46- Mahkemelere gelen Resmi Gazetelerin tarih ve sıra numarası ile 

saklandığı kartondur.  

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

YAZI ĠġLERĠ 

 

 Gelen Evrakın Dağıtılması 

 Madde 47-  Mahkemeye gelen evrak derhal başkana sunulur ve havalesi yapıldıktan 

sonra yazı işleri müdürü veya yardımcısına verilir. Evrak, kaydı yapılarak dosyasına konur ve 

gerektirdiği işleme tâbi tutulur. 

 

 Dosyaların Hâkimin Tetkiki için Hazırlanması 

 Madde 48- Dosyalar başkan veya hâkimin tensibi ile inceleme veya muhakeme 

gününden önce, zabıt kâtibi tarafından çıkartılıp, hâkimin tetkikine sunulur. 

 Duruşmalı işlerde tarafların ve vekillerinin isimleri ve duruşma saati yazılmak 

suretiyle bir liste düzenlenir. Bu liste, mahkemenin adı ve günü de yazılarak duruşma salonu 

dışında herkesin görebileceği bir yere asılır. 

 

 Tutanaklar 

 Madde 49- Tutanaklar, her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyeler ile 

tarafların ad ve soyadlarının, incelenen dosya numarasını dava konusu ve verilen kararların 

sonucunu azınlıkta bulunanları gösterir şekilde düzenlenerek duruşmaya katılanlar tarafından 

duruşma günü imzalanır ve dosyalarında saklanır. 

 Duruşmalara ait tutanaklarda, ayrıca, taraf ve vekillerinin iddia ve savunmaları ile 

duruşma safahatına ait kısa bir özet ve varsa ara kararları yazılır. 

 Tutanaklar kağıdın bir tarafına yazılır ve her sahife başına sıra numarası konulur. 

 

 Yazıları Gönderme ġekli 

 Madde 50- Mahkemelerden belli bir hususun sorulması için yazılan yazılar zimmet 

veya posta ile gönderilir. Başkan veya Hâkimin müsaadesi olmadıkça bu yazılar iş sahiplerine 

verilemez. 

 İlgilinin istemi üzerine yazının gönderme, tarih ve numarası kendisine bildirilir. 

 Başkan veya hakim tarafından elden verilmesine müsaade olunan evrak zimmet 

defterine işlenerek ilgilinin imzası alınıp, keyfiyet yazı örneğine işaret edilir. 

 

 Dosyaların Ġncelenme Usulü 

 Madde 51- Taraflar veya vekilleri dosyayı, yazı işleri müdürü veya görevlendirileceği 

bir zabıt kâtibinin yanında okuyabilirler. 

 Yukarıda sayılanlar dışında, başkan veya hâkimin izni olmadan yazı işleri müdürü 

mahkeme evrakını kimseye gösteremez. 

 

 Delil Niteliğindeki Senet ve Kıymetli Evrakın Saklanması 

 Madde 52- Mahkemelere verilen delil niteliğindeki senetler veya kıymetli evrak 

dosyasında bırakılmaz ve yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından kasada saklanır. 

Evrakın bulunduğu zarfa dava dosya numarası yazılır. Delillerin bir sureti dosyada 
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bulundurulur. Asılların görülmesi istenirse bu deliller başkan veya hakime verilir, 

incelendikten sonra yine aynı surette saklanır. 

Taraflar belgeleri yazı işleri müdürü veya yardımcısının gözetiminde inceleyebilirler. 

 

 Belgelerin kaybından yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur. 

 

 Geri Verilmesi Ġstenen Belgeler 

 Madde 53- Taraflardan biri mahkemeye verdiği bir belgenin geri verilmesini isterse; 

 a. Dava sonuçlanmamış veya verilen hüküm kesinleşmemiş ise, başkan veya hâkimin 

izni olmadan istenilen bu belge ilgilisine geri verilemez. Hâkimin izni ile geri verildiği 

takdirde, belgelerin suret veya fotokopisi dosyasına konulur. 

 b. Bu dava dolayısıyla verilen hüküm kesinleşmiş ise o belge suret veya fotokopisi 

dosyasına konularak ilgilisine verilir. 

 Bu işlemleri yazı işleri müdürü veya yardımcısı yürütür. 

 

 ĠĢ Sahiplerinin Ġstemlerinin Tespiti 

 Madde 54-  İş sahiplerinin her türlü istemlerinde imzaları alınır. Tarafların veya 

vekillerinin, mahkeme işlemlerinde mühür veya herhangi bir aletle imza etmelerine izin 

verilmez. Bu şekilde yapılan müracaatlar üzerine hiçbir işlem yapılamaz.  

 Yazı bilmeyenlerin kimlikleri tespit edilir ve istemleri altına sol ellerinin baş parmağı 

bastırılır. 

 

 Acele Yazılacak Kararlar 

 Madde 55- Usul Kanunu ve diğer kanunlarda önceliği kabul edilen davalara ait 

ilâmlar, diğerlerinden önce ve çabuk yazılır. 

 

 Ġlâmların Tebliği ve Verilmesi 

 Madde 56- İlâmlar yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından tebliğ edilir. İlâm, 

vekillle takip edilen davalarda, taraflardan birinin vekilinin müracaatı üzerine vekile, aksi 

halde asile makbuz karşılığında verilir. Bu makbuzun tarih ve sayısı esas defterinin özel 

sütununa kayıt olunarak dosyalarda saklanır. 

 Bu işlerin yürütülmesinden yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

HARÇLAR 

 

 Harçların Hesaplanması 

 Madde 57- Mahkemelere verilen dava dilekçesi üzerine ödenmesi gereken harç ve 

masraflar yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından hesap edilerek dilekçenin arkasına 

dökümlü olarak yazılıp alındıktan sonra, ilgili defterlere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih 

ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. 

 Uyuşmazlık konusu miktarın belirtilmesi gereken hallerde bu husus, dava dilekçesinde 

yazılı değilse noksan, davacıya tamamlattırılır. 

 Davanın maktu veya nisbi harca tabi olup olmadığı veya miktarları hususunda 

terüddüt edilirse, yazı işleri müdürü veya yardımcısının istemi üzerine hâkim tarafından 

verilecek talimata göre hareket edilir. 

 Herhangi bir sebeple harcı veya posta pulu verilmeden veya eksik harç veya posta pulu 

ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta pulunun verilmesi veya 

tamamlanması hususu mahkeme başkanlığınca ilgiliye tebliğ olunur. 
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 Harç ve Masrafları Almaya Yetkili Olanlar 

 Madde 58- Harç ve masraflar, vezne teşkilâtı bulunmayan yerlerde yazı işleri müdürü 

veya yardımcısı tarafından ilgilisinden alınır. 

 Vezne teşkilatı bulunan yerlerde bu iş yalnızca veznedara aittir. Zabıt kâtipleri 

memurlar veya mübaşirler, bir işlemin ifası için ödenmesi gerekli harç ve masrafları iş 

sahiplerinden alamazlar. 

 Harç ve masrafların tahsili işi kendisine verilmiş olan yazı işleri müdürü veya 

yardımcısı, görev sebebiyle yerlerinden ayrıldıkları zaman iş sahiplerinin beklemesi için 

başkanın onayı ile önlem alırlar. 

  

 Harç Pullarının Ġptali 

 Madde 59- Harç ve masrafları alan görevli memur, dilekçe arkasına harç pullarını 

yapıştırarak bunları usulünce iptal eder ve tarihi açık ve okunaklı olarak yazar. 

 

 Adli Yardım 

 Madde 60-  Adli yardım istemi hakkında H.U.M.K nunun ilgili hükümleri uygulanır.  

 Adli yardım kararının mevcudiyeti halinde, dava dilekçesi harçsız kabul edilir. 

 

 Ara Kararları Gereğince Yapılacak ĠĢlemler 

 Madde 61- Keşif, bilirkişi incelemesi veya diğer mahkeme masraflarını içiren ara 

kararları verilmesi halinde, bu harç ve masrafları ödemek için iş sahibinin başvurusu üzerine 

yazı işleri müdürü veya yardımcısı, kendisine ödenmesi gereken harç ve masraf tutarını 

bildirir ve iş sahibi vezne bulunmayan yerlerde tahsile memur edilmiş bulunan yazı işleri 

müdürü veya yardımcısına harç ve masrafları ödedikten sonra bu hususta verilmiş bulunan 

kararın altına, (K.. Harç.. K.. Posta Pulu.. K.. ücret ödedim.) şeklinde bir açıklama yazılır ve 

bu açıklama altında tarih de belirtilmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. Vezne bulunan 

yerlerde, alındı makbuzunun tarih ve numarası kararın altına aynen yazılarak ilgiliye 

imzalattırılır. 

 Her iki halde yazı bilmeyenlerin hüviyetleri yazılarak, sol ellerinin baş parmakları 

bastırılır. 

 

 Mahkeme DıĢında Yapılacak ĠĢlemler Ġçin Avans Olarak Yatırılan Paranın 

Hakedenleri Ödenmesi 

 Madde 62- Keşif ve bilirkişi incelemesi gibi yapılacak işler için ilgili tarafca avans 

olarak yatırılmış ücretler, başkan veya hâkimin sarf kararı ile hak edenlere ödenir. İlgili 

evrakın altı, parayı alanlara imzalattırılır. 

 Avans olarak alınan paradan geriye bir miktar para kalması halinde, bu para ilgilisinin 

müracaatı üzerine reddiyat makbuzu karşılığında geri verilir. 

 Bu işlemlerin yapılmamasından veya geciktirilmesinden ilgili memur ile yazı işleri 

müdürü veya yardımcısı sorumludur. 

 

 Örnekler 

 Madde 63- Mahkemelerce verilen ilâm örnekleri başkan veya hâkim, ilâm dışındaki 

her nev’i örnek ise yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından onanır. Örnekler, harcı 

alındıktan sonra ilgilisine verilir. 
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 Teminat Akçesinin Geri Verilmesi 

 Madde 64- Yürütmenin durdurulması ve haciz istemlerinde, teminat olarak yatırılan 

para, banka mektubu ve tahvil gibi evrakın ilgilisi tarafından geri istenmesi halinde yazı işleri 

müdürü veya yardımcısı durumu mahkemeye arzeder. 

 Bu hususta ilgili, yürütmenin durdurulması veya haciz kararının uygulanmasından 

infazdan önce vazgeçerse, karşı tarafa tebligata gerek kalmadan verdiği para veya evrakı 

mahkemenin kararı ile geri alabilir. 

 Kararın infazına geçildikten sonra yapılan iade talebinde karşı tarafa usulü dairesinde 

tebligat yapılır ve iadeye bundan sonra karar verilir. 

 İade işlemi yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından yerine getirilir. 

 

 Harç Pullarının YapıĢtırılacağı Yer 

 Madde 65- Mahkemelerin bir kararı gereğince yapılacak bir işlemde ödenmesi icab 

eden harçlar için, vezne olmayan yerlerde harç pulları bu husustaki kararın altına, vezne 

bulunan yerlerde ise dosyadaki karar örneğinin arkasına yapıştırılır. 

 

 Harç ve Para Cezalarının Tahsili 

 Madde 66- İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince hükmolunacak para cezaları ile 

harçların tahsilinde 492 Sayılı Harçlar Kanununun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca 

düzenlenecek harç tahsil müzekkeresinin tarih ve sayısı esas defterinin “Düşünceler” 

sütununa işlenir ve müzekkerenin bir nüshası dosyasında saklanarak bir nüshası özel 

kartonuna konulur. Diğer nüshası da zimmet defterine kaydolunmak suretiyle Maliye’ye 

gönderilir. 

 Hüküm verildiği halde tarafların ilâmı almamalarından dolayı harç tahsil müzekkeresi 

yazıldıktan sonra kendisine harç yüklenmiş olan tarafın, ilâm almak üzere müracaatı halinde 

Maliyece harcın tahsil edildiğine dair yazı ibraç etmesi kendisinden istenir. Bu yazının 

ibrazından sonra, ilâm sureti verilir. 

 Kendisine harç yüklenmemiş olan tarafın ilâm sureti almak üzere müracaatı halinde de 

aynı hüküm uygulanır. 

 Bu işlemlerin yürütülmesinden yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur. 

 

 Ġlâmlara YapıĢtırılacak Pullar 

 Madde 67- İlâmlara yapıştırılması gereken pullar, ilâmı tebliğ ettirmek isteyen tarafa 

verilen nüshaya yapıştırılır. İtiraz ve temyiz merciinden gönderilen ilâmlar hakkında da aynı 

işlem uygulanır. 

 

 PeĢin Yatırılan Dörtte Bir Harcın Ġadesi 

 Madde 68- Mahkemece, davacının peşin yatırdığı dörtte bir harçtan az ilâm harcına 

hükmolunması nedeniyle  fazla alınan harcın geril verilmesi istenilirse; 

 a. Fazla harcın reddi istemi tahsil edildiği mali yıl içinde yapılırsa ait olduğu hesaptan 

düşülüp, emanet hesabına naklolunarak  bu hesaptan red suretiyle, 

 b. Red istemi, tahsil edildiği mali yol geçtikten sonra yapılırsa, reddiyat tertibinden 

getirilecek ödeme emrine dayanılmak suretiyle, 

 Yazı işleri müdürü veya yardımcısınca ilgililerine geri verilir. 

 

 Temyiz ve Ġtiraz ĠĢlemleri Konusunda Yapılacak ĠĢlemler 

 Madde 69- Mahkeme hüküm ve kararları temyiz edilir ise, harç ve posta giderleri 

ödendikten ve diğer tarafa tebliğ olunan temyiz dilekçesinin cevabı geldikten veya belli süre 

geçtikten sonra, dava dosyası dizi listesi ile birlikte noksansız olarak Danıştay’a gönderilir.  
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 İdare ve vergi mahkemelerinde tek hâkimle verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar 

konusunda da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.  

 

 Bozma Ġlâm Harçlarının Alınması 

 Madde 70- Hükmün Danıştayca bozularak geri gelmesi halinde, bozma ilâmında 

belirtilen harçlar ilgilisinden alınır. Harçlar Kanunu hükümlerine göre iki ay zarfında 

ödenmeyen harçlar hakkında yazı işleri müdürü veya yardımcısı bu müddeti takip eden onbeş 

gün içerisinde harcın ilgilisinden tahsili hususunu Maliyeye bir müzekkere ile bildirir. 

 

 Kasa ve Pul Fazlası Hakkında Yapılacak ĠĢlem 

 Madde 71- Kasanın kontrolü veya yapılan teftiş ve murakebe neticesinde kasada 

bulunduğu anlaşılan fazla para, tek kalem halinde tahsilat makbuzu kesilmeden kasa defterine 

yazılır ve keyfiyet “Düşünceler” kısmında açıklanır. Her yıl sonu, tesbit edilen iş bu fazlalığın 

yeni yıla devredilerek adı geçen defterde gösterilmesi ve 492 Sayılı Harçlar Kanununun 36. 

maddesi hükmü dairesinde on senelik zaman aşımı sonuna kadar ilgilinin müracaatının 

beklenmesi, zaman aşılı cereyan ettikten sonra Hazineye gelir kaydedilmek üzere makbuz 

mukabilinde Maliyeye yatırılması ve makbuzun özel kartonunda saklanması zorunludur. 

Harç hesabında pul fazlalığı çıktığı takdirde, hangi işleme pul yapıştırılmasından ileri 

geldiğinin anlaşılamaması halinde, yevmiye defterine fazla miktara tekabül eden pul 

yapıştırılır usulen iptal olunur. 

 Pul noksanı çıktığı takdirde, noksanın neden ileri geldiği araştırılır, bulunmadığı halde 

noksan pul yevmiye defterine sarf gösterilir ve bedeli kasaya koydurulmak suretiyle 

mutabakat sağlanır. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

 

 Yönetmelik Hükümleri Uygulanması 

 Madde 72- Bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde mahkeme başkanı, 

hâkim ve adalet müfettişleri gözetimle görevlidir. 

 

 Yönetmelik Hükümlerinin Bilinmesi ve Sorumluluk 

 Madde 73- Bütün görevliler Yönetmelik hükümlerini okumak ve bilmek 

zorunluluğunda olup bu hükümleri bilmediklerini mazeret olarak ileri süremezler. 

 Yönetmeliği ve kendilerini ilgilendiren Bakanlık tamimlerinin uygulanmamasından 

dolayı yazı işleri müdürü veya yardımcısı ile memur ve kâtipler, birlikte görev yaptıkları 

başkan ve hâkime karşı sorumludurlar. 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

 

 Yürürlük 

 Madde 74- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 Madde 75- Bu yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

 

 


