
DOĞRU

1- Ünite 4, sayfa 107, Kendimizi Sınayalım 1. soru 
“e“ şıkkı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e. Türk Konsolosluğu

2- Ünite 8, sayfa 223, Kendimizi Sınayalım 1. soru 
“a“ şıkkı;

a. Yanlışlıkların düzeltilmesi
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“e“ şıkkı;

e. Türkiye Konsolosluğu
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“a“ şıkkı;

a. Temyiz
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1- Ünite 1, sayfa 10, 7. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 Tarhiyat öncesi uzlaşmada, uzlaşmaya varılması hâlinde vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da kısmen 
ya da tamamen sona ermekte yani ya hiç ceza kesilmemekte veya daha az ceza kesilmektedir. 

2- Ünite 1, sayfa 10, 8. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 Tarhiyat sonrası uzlaşmada ise, uzlaşılan miktar ölçüsünde vergi borcunun yanı sıra vergi ziyaı cezası da sona ermektedir. 
Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar;

3- Ünite 1, sayfa 17, 8. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 Türk vergi hukukunda kabul edilen anlaşmazlıkların çözüm yollarından birine ve/ya da birkaçına başvurulmasına rağmen, 
vergi anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulamaması hâlinde, yargı yoluna başvurulması mümkün ve gereklidir. Vergi uyuş-
mazlıkların çözüm yolu, yani Vergi Yargılaması bu kitabın asıl konusunu oluşturduğundan, bu alt başlıkta ayrıntılı olarak 
incelenmeyecektir. Alt başlığa ayrıca yer verilmesinin sebebi, inceleme sistematiğinin bozulmaması düşüncesidir. Bununla 
birlikte, giriş niteliği taşıyan bu bölüm kapsamında birkaç hususa değinmekte yarar vardır.

4- Ünite 1, sayfa 18, 6. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 18.6.2014 tarih ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG. 28 Haziran 2014 
– 29044) ile idarî/vergi yargısında köklü bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Bölge İdare Mahkemelerinin bir kısmının İstinaf 
Mahkemesi olarak yapılandırılması; vergi yargısının üç mercili ve iki dereceli olmaktan çıkarılarak üç mercili üç dereceli hale 
getirilmesi gerekmektedir. Nitekim 20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Bölge İdare Mahkemeleri istinaf mercii olarak görev 
yapmaktadır. İtiraz kanun yolu, istinaf kanun yoluna dönüşmesi; bu kanun yolu denetimde verilen kararların bir kısmının 
temyiz kanun yolu denetime tâbi olması sağlanmıştır. 

5- Ünite 2, sayfa 41, 4. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 Vergi uyuşmazlıklarının, kural olarak, iki dereceli bir yapı içinde çözüme bağlanması benimsenmektedir. Buna göre, 
vergi uyuşmazlıklarını birinci derecede yargı organı olarak vergi mahkemeleri çözmekte; bunların kararları, itiraz yo-
luyla Bölge İdare Mahkemelerinde; Bölge İdare Mahkemelerinin yetkisi dışında kalan davalar için de temyiz yoluyla 
Danıştay’da denetlenmekteydi. Ancak, 18.6.2014 tarih ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (RG. 28 Haziran 2014 – 29044) ile, idarî/vergi yargısında köklü bir değişiklik yapıldı. Buna 
göre, 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle mevcut Bölge İdare Mahkemelerinin görevine son verildi; bir kısmı ise, İstinaf 
Mahkemesi olarak yapılandırılmak suretiyle vergi yargısı üç mercili ve iki dereceli olmaktan çıkarılarak üç mercili üç de-
receli hale getirilmesi sağlandı. Bu yapılanma gerçekleştikten sonra, Bölge İdare Mahkemeleri istinaf mercii olarak görev 
yapmaktadır. Bu değişiklik ve düzenlemeden sonra, itiraz kanun yolu yerine istinaf kanun yolu sisteme dahil edildi; bu 
kanun yolu denetimde verilen kararların bir kısmının temyiz kanun yolu denetime tâbi olması sağlandı. Ayrıca, istinaf 
kanun yolunun uygulamaya başlamasından sonra kararın düzeltilmesi kanun yolu sona ermektedir. Ancak, geçiş dönemi 
nedeniyle kararın düzeltilmesi kanun yolu belirsiz bir süre uygulamaya devam etmektedir. Nitekim, İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nun Geçici 8’inci maddesine göre,

 “1. İvedi yargılama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı 
Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları 
tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürür-
lükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanır. 

 2. Bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçme tarihine kadar idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara yapılan 
itirazlarda bu Kanunla düzenlenen istinaf kanun yolu için öngörülen harçlar alınır”.
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6- Ünite 2, sayfa 41, Vergi Yargısı Organları başlıklı kısmın sonuna aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir. 

 Vergi yargılaması hukuku alanında görülüp çözüme kavuşturulmakta olan her uyuşmazlık/dava için üç dereceli bir yargılama 
sürecinin takip edilmesi mümkün değildir. Çünkü, dava konusu miktarın küçük olduğu davaların bir kısmı ilk derecede; bir 
kısmı istinaf aşamasında kesinleşmektedir. Ayrıca, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar da iki dereceli bir 
yargılama sürecine tâbidir. Üç dereceli yargılama sürecine tâbi olan davalar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan dava 
konusu miktarın yüzbin Türk Lirasının üstünde olduğu davalardır. Bu itibarla, vergi yargılaması hukukunda vergi yargısının 
üç mercili olması tartışmasız olmasına rağmen, üç dereceli yargılama yapılmasının her dava içinin geçerli olmadığının bilin-
mesi gerekir.

7- Ünite 2, sayfa 42, 13. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 belirtilen konularda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynak-
lanan ve toplam değeri yirmibeşbin Türk Lirasını aşmayan davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlen-
mektedir (BİMK.m.7/2). Ancak, tek hâkimle çözümlenecek davalara ilişkin parasal sınırlar, her takvim yılı başından geçerli 
olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi 
hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tesbit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygu-
lanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz (BİMK.Ek.m.1). 2017 yılı için bu 
miktar 32.000.-Türk Lirasıdır.

8- Ünite 2, sayfa 43, 3. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Tek hâkim tarafından çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlığın vergi mahkemesi kurulu tarafından görevi dışında karara bağ-
laması, temyiz yoluna başvurulması hâlinde bozma nedeni kabul edilmektedir. Ancak, Kanunda açık hüküm bulunmaması 
halinde, böyle bir durumda verilen kararın sadece bu gerekçe ile bozulmasına karar verilmemelidir. Kurul halinde bakılması 
gereken bir davanın tek hâkim tarafından karara bağlanması durumunda ise, mutlak bozma sebebi sayılması şarttır.

9- Ünite 2, sayfa 44, son paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (28 Haziran 2014) üç ay içinde (28 Eylül 2014), Kanunun 3 
üncü maddesinde belirtilen Bölge İdare Mahkemelerini kurar. Bölge idare mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm 
yurtta göreve başlayacakları tarih, Resmî Gazete’de ilân edilir. Mevcut bölge idare mahkemeleri, yeni kurulan bölge idare mah-
kemelerinin göreve başlayacakları tarihe kadar faaliyetlerine devam ederler. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve 
başlayacakları tarih itibarıyla mevcut bölge idare mahkemelerinde bulunan dosyalar; yargı çevreleri dikkate alınarak yeni 
kurulan bölge idare mahkemelerine devredilir ve ilgili dairelere tevzi edilir. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve 
başlama tarihinden önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu mahkemelerin başkanları, daire başkanları ve üyelerinin 
atamaları yapılır. Bölge idare mahkemelerinde görev yapacak diğer personelin atamaları da aynı süre içinde yapılır. Yeni ku-
rulan bölge idare mahkemelerinin adalet komisyonları da bu mahkemelerin göreve başlayacakları tarih itibarıyla oluşturulur 
(BİMK. Geçici Madde 20/1-4). İstinaf mercii olarak görevlendirilen Bölge İdare Mahkemeleri 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle 
göreve başlamıştır.

10- Ünite 2, sayfa 45, 2. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Bölge idare mahkemeleri istinaf mercii olarak vergi mahkemelerinin kararlarının kanun yolu denetimi yapmakla görevlidir. 
Bölge idare mahkemelerinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre temyize açık olmayan kararları ke-
sindir (İYUK.m.45/6). Bölge idare mahkemelerinin konusu yüzbin Türk lirasını aşmayan vergi davalarına ilişkin kararları 
kesindir (İYUK.m.46/b). Bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulması mümkün değildir.

11- Ünite 2, sayfa 45, 4. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 İdarî yargıda/vergi yargısında en üst düzey yargı organı olarak Danıştay görev yapmaktadır. Danıştay Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle Danıştay’ın daire sayısı, dairelerin görevleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre Danıştay, dokuzu dava, biri idarî 
daire olmak üzere, on daireden oluşmaktadır (DşK.m.13/1). Dokuz dava dairesinden dördü (üçüncü, dördüncü, yedinci ve 
dokuzuncu) vergi davalarına ilişkin olarak Bölge İdare Mahkemelerinin istinaf incelemesi sonucunda verdiği kararlar hakkında 
yapılan temyiz başvurularını incelemek ve karara bağlamakla görevlidir (DşK.m.27). Danıştay’ın dava daireleri dışında, Vergi 
Dava Daireleri Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kurulu, vergi uyuşmazlıklarının çözümü ve vergi hukukunun geliş(tiril)mesi 
açısından özellikle önemli rol oynamaktadır.
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12- Ünite 2, sayfa 47, 4. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından 
görevlendirilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmaktadır (DşK.m.17/1). Bu kurul;

13- Ünite 2, sayfa 47, 7. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden oluşmakta-
dır (DşK.m.18/1). 

 Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katıl-
maz (DşK.m.18/2).

 Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, bu toplantıda karar yetersayısı sağlana-
maz ise, ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu ile verilir. Kurulun diğer kararları oyçokluğu ile verilir (DşK.m.18/3). 

 İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya İdarî ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı 
verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü zaman toplanmaktadır. Ayrıca birleştirilmiş içtihatların de-
ğiştirilmesi gereğinin ortaya çıkması da Kurulun bir başka toplanma nedenidir. İncelenecek konular, İçtihatları Birleştirme 
Kuruluna Danıştay Başkanınca gönderilir. Kurul, Başsavcının düşüncesini de aldıktan sonra, işi inceleyerek, gerekli görürse 
içtihadın birleştirilmesine ya da eskiden birleştirilmiş içtihadın değiştirilmesine karar verir (DşK.m.39). 

14- Ünite 4, sayfa 94, son paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî 
tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil olması hâlinde, malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden 
başlamaktadır (MTİEHK. m.1/1). Vergi ile ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Bu süreler malî 
tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar (MTİEHK.m.1/3). Buna göre, dava açma süresinin malî tatile rastlaması hâlinde, 
süre durmakta; malî tatilin sona ermesi ile birlikte duran dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir. Malî tatil 20 
Temmuz’da sona erdiğine göre, malî tatil nedeniyle duran dava açma süresinin, 21 Temmuz’dan başlayarak işlemeye devam etmesi 
gerekir. Ancak, 20 Temmuz’dan başlayıp 31 Ağustos’ta sona eren çalışmaya ara vermenin (adlî tatilin) dava açma süresini adlî yılın 
başlangıcı olan 1 Eylül’den başlayarak yedi gün uzatma etkisini de göz ardı etmemek gerekir. Ayrıca, malî tatilin dava açma süresini 
durdurma etkisine karşılık, adlî tatilin (çalışmaya ara vermenin) dava açma süresini durdurma etkisi bulunmadığı unutulmama-
lıdır. Çünkü, adlî tatil dava açma süresini durdurmamakta; ancak, son günü adlî tatile rastlayan dava açma süreleri uzamaktadır. 
Nitekim, adlî tatilden önce başlayıp adlî tatilden sonra sona eren dava açma süresine adlî tatilin herhangi bir uzatma etkisi yoktur.

15- Ünite 6, sayfa 140, son paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Vergi yargısında, kural olarak, üç mercili ve iki dereceli bir yapılanma söz konusuydu. Vergi mahkemesinin kararına karşı, davanın ko-
nusuna göre, tek hâkim tarafından verilen kararlar için bölge idare mahkemesi nezdinde itiraz yoluna; kurul hâlinde verilen kararlara 
karşı ise, Danıştay’a temyiz yoluna başvurma imkânı vardı. Bu itibarla, tek hâkimle verilen kararlar bölge idare mahkemesinin kararı 
ile kurul hâlinde verilen kararlar ise, Danıştay’ın vereceği karara göre kesinleşmekteydi. Vergi yargısının iki dereceli yapısı gereği ve so-
nucu olarak, bölge idare mahkemesi kararları kesin olup bunlar aleyhine Danıştay’a başvurulması mümkün değildi. Başka bir deyişle, 
vergi uyuşmazlıklarının, kural olarak, iki dereceli bir yapı içinde çözüme bağlanması benimsenmekteydi. Buna göre, uyuşmazlıkları 
birinci derecede yargı organı olarak vergi mahkemeleri çözmekte; bunların kararları, itiraz yoluyla bölge idare mahkemelerinde; böl-
ge idare mahkemelerinin yetkisi dışında kalan davalar için de temyiz yoluyla Danıştay’da denetlenmekteydi. Ancak, 18.6.2014 tarih ve 
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG. 28 Haziran 2014 – 29044) ile, idarî/vergi 
yargısında köklü bir değişiklik yapıldı. Buna göre, 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle mevcut Bölge İdare Mahkemelerinin görevine son 
verildi; bir kısmı ise, İstinaf Mahkemesi olarak yapılandırılmak suretiyle vergi yargısı üç mercili ve iki dereceli olmaktan çıkarılarak üç 
mercili üç dereceli hale getirilmesi sağlandı. Bu yapılanma gerçekleştikten sonra, Bölge İdare Mahkemeleri istinaf mercii olarak görev 
yapmaktadır. Bu değişiklik ve düzenlemeden sonra, itiraz kanun yolu yerine istinaf kanun yolu sisteme dahil edildi; bu kanun yolu 
denetiminde verilen kararların bir kısmının temyiz kanun yolu denetime tâbi olması sağlandı. Ayrıca, istinaf kanun yolunun uygu-
lamaya başlamasından sonra kararın düzeltilmesi kanun yolu sona ermektedir. Ancak, geçiş dönemi nedeniyle kararın düzeltilmesi 
kanun yolu belirsiz bir süre uygulamaya devam etmektedir. Nitekim, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8’inci maddesine göre, 

 “1. İvedi yargılama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı 
Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları 
tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürür-
lükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanır. 

 2. Bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçme tarihine kadar idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara yapılan 
itirazlarda bu Kanunla düzenlenen istinaf kanun yolu için öngörülen harçlar alınır”.
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16- Ünite 6, sayfa 147, son paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 49’uncu maddesinin (b) bendinde, Takdir Komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari 
ölçüde birim değer tespitine ilişkin takdirleri hakkında vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı, kararın tebliğ tarihini 
izleyen onbeş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği, takdir komisyonu kararlarına 
ilişkin olarak verilen vergi mahkemesi kararına karşı onbeş gün içinde Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunmak mümkün 
idi. Ancak, 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45’inci maddesinde yapılan değişiklik 
sonrasında, vergi mahkemesinin bu konudaki kararlarına karşı, temyiz yoluna değil, istinaf yoluna başvurulması gerekmek-
tedir. Nitekim, “İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkeme-
nin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna 
başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan 
iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz” 
(İYUK.m.45/1). 

17- Ünite 6, sayfa 162, Sıra Sizde 3, ikinci paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 30 Günlük Temyiz Süresi: Kural olarak, bölge idare mahkemelerinin istinaf incelemesi sonucu verdiği kararlar ile Danıştay 
dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri nihaî kararlarına karşı, kararın tebliği tarihini izleyen otuz gün içinde 
temyiz yoluna başvurulması mümkündür.

18- Ünite 7, sayfa 170, ikinci paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Mahkeme veya hâkim verdiği nihaî kararından dönemez; yani, kararını geri alamaz. Oysa ara kararlarından, taraflardan biri 
lehine bir usûlî kazanılmış hak doğmamışsa dönülebilir. Nihaî kararlar üst mahkemelerce bozulmadıkça, hâkim veya mah-
keme, davayı tekrar inceleyip karara bağlayamaz. Davanın kabulü veya görev/yetki, ehliyet, idarî davaya konu olacak kesin ve 
yürütülmesi zorunlu bir işlem olmaması, süre aşımı ve dava konusu işlem ve/ya da eylemin hukuka aykırı olması gerekçeleriyle 
davanın reddi yönünde verilen kararlar nihaî kararlardır.

19- Ünite 7, sayfa 170, son paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 İstinaf mercii olan bölge idare mahkemelerinin bulunduğu iller Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya ve 
Samsun’dur. Her bir bölge idare mahkemesinin yargı çevresi birden çok ili kapsamaktadır.

 İstinaf denetimine tâbi olması gereken kararlara karşı yanlışlıkla Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunulması hâlinde, 
Danıştay’ın görevsizlik kararı vererek dosyayı görevli ve yetkili bölge idare mahkemesine göndermesi gerekir. Kaldı ki, istinaf 
başvurusuna konu olacak kararlara karşı yapılan kanun yolu başvurularında, dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksı-
zın dosyaların bölge idare mahkemesine gönderilmesi şarttır (İYUK.m.45/2).


