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ROTAX DENETİM 

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ  

2022/81 

 

KONU: VERGİ KANUNLARI UYARINCA İADESİ TALEP EDİLEN 

VERGİLERE İLİŞKİN OLARAK AÇILAN DAVALARDA, DAVA KONUSU 

TUTARIN %50 ORANINDA TEMİNAT ALINMADAN YÜRÜTMENİN 

DURDURULMASI KARARI VERİLEMEZ HÜKMÜ ANAYASA MAHKEMESİ 

TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.  
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Vergi Sirküleri 

 

No: 2022/81  Tarih: 18/07/2022 

Konu: Vergi Kanunları Uyarınca İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak 

Açılan Davalarda, Dava Konusu Tutarın %50  Oranında Teminat Alınmadan 

Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemez Hükmünün Anayasa 

Mahkemesi Tarafından İptal Edilmesi Hk. 

  

 

 

07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesinin 01/06/2022 

Tarihli ve E: 2022/14, K: 2022/70 Sayılı Kararı yayımlanmış olup anılan Karar ile 2577 sayılı 

Yasa’nın 27/4 maddesinde yer alan, ‘’vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin 

olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin 

durdurulması kararı verilemez’’ hükmü iptal edilmiştir.  

Bilindiği üzere, 19.01.2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanun ile 2577 sayılı Yasa’nın 27/4 

maddesinde yapılan ekleme ile  ‘’vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak 

açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin 

durdurulması kararı verilemez’’ düzenlemesi getirilmişti.  

Anayasa Mahkemesinin 01/06/2022 Tarihli ve E: 2022/14, K: 2022/70 Sayılı Kararı 

yayımlanmış olup anılan Kararında 2577 sayılı Yasa’nın 27/4 maddesinde yapılan düzenlemenin 

aşağıdaki hususlar kapsamında Anayasa’ya aykırı olduğu mütalaasıyla iptal kararı verilmiştir.  

 

• İtiraz konusu kuralda, vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin 

olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin 

durdurulması kararı verilemeyeceği öngörülmektedir. 

 

• Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasında “İdarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” kuralına yer verilmiştir. İdari eylem ve işlemlerin yargı 

denetimine tabi olması demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz koşuludur. Anayasa’nın söz 

konusu kuralıyla benimsediği husus etkili bir yargısal denetimdir. Kişinin uğradığı bir haksızlığa 
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veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin ya da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya işleme 

karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin, zararını giderebilmesinin en etkili ve güvenceli 

yolu yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. 

 

• Hak arama özgürlüğü bakımından kişilerin idareye karşı sahip oldukları en etkili 

yargısal koruma mekanizması ise iptal davasıdır. İptal davasında, idari işlemin hukuk kurallarına 

aykırılığının belirlenmesi hâlinde iptaline karar verilmekte ve bunun sonucunda idarenin hukuka 

bağlılığı ve hukuk düzeninin korunması sağlanmaktadır. Genel ilke, iptal kararlarının geriye 

yürümesi ve iptal edilen işlemi başından itibaren ortadan kaldırması, bu işleme ve ona dayanan 

sonuçların hiç mevcut olmamış gibi kabul edilmesi olmakla birlikte bu ilke, idari işlemin iptal 

kararı verilinceye kadar mevcudiyetini sürdürmesine ve etki doğurmasına engel değildir. Bu 

nedenle kişileri iptal davası sonuçlanıncaya kadar hukuka aykırı idari işlemin olumsuz etkilerinden 

korumak, ileride giderilmesi veya düzeltilmesi imkânsız veya zor olan durumları önlemek, 

idarenin hem olası bir tazmin yükünden kurtarılması hem de hukuk sınırları içinde kalması 

sağlanarak hukuk devletinin kesintiye uğramadan devamını temin etmek amacıyla yürütmenin 

durdurulması kurumu öngörülmüştür (AYM, E.2016/205, K.2019/63, 24/7/2019, § 141; 

E.2017/21, K.2020/77, 24/12/2020, § 258). 

 

• Yürütmenin durdurulması kurumu, yargının denetim etkinliğini artırıcı bir araç olarak 

dava hakkının bir parçasını oluşturduğu gibi kamu yararı ve kamu düzenini de sağlamaktadır. 

Yürütmenin durdurulması kararıyla dava konusu olan işlemin yapıldığı andan önceki durumun 

geri gelmesi sağlanmakta ve kişiler dava sonuçlanıncaya kadar bu işlemin olumsuz etkilerinden 

korunmaktadır. Ancak verilen yürütmeyi durdurma kararı dava konusu uyuşmazlığı sonlandıran 

nihai bir karar değildir. 

 

• Anayasa'nın 125. maddesinin beşinci fıkrasında “İdarî işlemin uygulanması halinde 

telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına 

karar verilebilir.” denilmektedir. Anılan maddenin gerekçesinde de yürütmenin durdurulması ile 

ilgili olarak “...hangi hallerde yürütmenin durdurulması kararı verilebileceği açıklıkla belirtilmek 
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yoluna gidilmiştir. Bu şekilde, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için maddede 

gösterilen iki şartın bir arada bulunması ve ayrıca gerekçe gösterilmesi gerekmektedir.” 

ifadelerine yer verilmiştir. Buna göre yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için idari 

işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararın doğması ve idari işlemin açıkça 

hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gereklidir. 

 

• Anayasa’nın anılan maddesinin altıncı fıkrasında ise yürütmenin durdurulması kararı 

verilmesinin olağanüstü hâl, seferberlik ve savaş hâlinde, ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni ve 

genel sağlık nedenlerine bağlı olarak kanunla sınırlanabileceği hükme bağlanmıştır. Anılan 

maddenin gerekçesinde “İdarî işlemler için verilecek yürütmenin durdurulması kararlarına 

istisnaî olarak sınır getirilebileceği de maddede düzenlenmiştir. Buna göre, olağanüstü hal, 

sıkıyönetim ve savaş hallerinde veya millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık nedenleri ile bazı 

idarî işlemler için yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği kanunda öngörülebilecektir.” 

denilmektedir. 

 

• Söz konusu fıkralarda yürütmenin durdurulmasının şartları ve sınırlama sebepleri ayrı 

ayrı düzenlenmiştir. Beşinci fıkrada yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesinin şartları 

düzenlenmiş, altıncı fıkrada ise yürütmenin durdurulmasının hangi hâllerde sınırlanabileceği 

hüküm altına alınmıştır. Bu durumda yürütmenin durdurulmasına getirilen sınırlamalar; 

yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin konu bakımından sınırlanması, başka bir deyişle bazı 

idari işlemler hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceğinin öngörülmesi ya da 

yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için birtakım usule ilişkin şartların ihdas edilmesi 

suretiyle yapılabilir. 

 

• Yürütmenin durdurulması kararı verilmesine konu bakımından bir sınırlama yapılması 

durumunda bu sınırlamanın Anayasa’ya uygunluk denetiminin Anayasa’nın 125. maddesinin 

altıncı fıkrası yönünden yapılması gerekmektedir. Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 

için birtakım usule ilişkin sınırlamaların öngörülmesi hâlinde ise önemli olan öngörülen usule 

ilişkin sınırlamaların yürütmenin durdurulmasını anlamsız ve işlevsiz hâle getirip getirmediği ve 

yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesini zorlaştırıp zorlaştırmadığıdır (aynı yönde bkz. 
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AYM, E.2012/100, K.2013/84, 4/7/2013; E.2014/149, K.2014/151, 2/10/2014). Bir başka deyişle 

öngörülen usule ilişkin sınırlamanın, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 

Anayasa’da öngörülen şartları uygulanamaz hâle getirmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, 

yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için öngörülen bir usule ilişkin sınırlamanın 

Anayasa’ya uygunluk denetiminin Anayasa’nın anılan maddesinin beşinci fıkrası yönünden 

yapılması gerekmektedir. 

 

• Bu bağlamda, öncelikle belirtmek gerekir ki vergi kanunları uyarınca iadesi talep 

edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat 

alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğini öngören kuralla yürütmenin 

durdurulması kararı verilebilmesi için usule ilişkin bir sınırlama nedeni düzenlenmiştir. 

 

• Anayasa’nın 125. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yürütmenin durdurulması kararı 

verilebilmesi için gerçekleşmesi gereken şartlardan birisi, idari işlemin uygulanması hâlinde 

telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasıdır. Bu şart, dava konusu işlemin uygulanması 

hâlinde muhatabın maddi veya manevi yönden zor durumda kalması ve bu zor durumun tahammül 

edilmesi güç ağırlıkta olmasını ifade etmektedir. Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen 

vergilere ilişkin olarak açılan davalarda da yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin talep 

edilmesi hâlinde davacı açısından telafisi güç veya imkânsız zararların doğup doğmayacağı 

yönünden bir değerlendirme yapılacağı açıktır. 

 

• Bununla birlikte bu tür davalarda idari yargı yerlerince davacı açısından telafisi güç 

veya imkânsız zararların doğması şartının gerçekleştiği kanısına varılması durumunda dahi kural 

uyarınca davacıdan dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin 

durdurulması kararı verilebilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle daha önce ödemiş olduğu 

verginin iade edilmemesi ve dava süresince bu paradan yoksun kalınması durumunda telafisi güç 

veya imkânsız zararlarla karşılaşacağı kanısına varılan davacıdan yürütmenin durdurulması kararı 

verilmesi için dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınması idari işlemin 

uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararın doğması şartını etkisiz kılacaktır. 
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• Öte yandan yürütmenin durdurulması kararı verecek olan idari yargı yerlerine 

durumun gereklerine ve somut olayın şartlarına göre teminat alıp almama veya teminat miktarını 

belirleme konusunda takdir yetkisinin tanınmadığı, söz konusu teminatı ödeme imkânı olmayan 

davacının adli yardımdan yararlanmasını mümkün kılan bir güvenceye yer verilmediği de 

gözetildiğinde mutlak bir şekilde dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmasını 

öngören kuralın yürütmenin durdurulması kurumunun etkinliğini azalttığı ve bu kurumdan 

beklenen amacın gerçekleşmesini engellediği açıktır. 

 

• Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 125. maddesine aykırıdır. İptali gerekir. 

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim 
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