
 
 

VERG  YARGILAMASINDA RE'SEN ARA TIRMA LKES  

(THE INQUISITORIAL PROCEDURE IN TAX LITIGATION) 

Ça da  Evrim ERGÜN∗ 

I. G R   

 darenin yarg  denetimine tabi olmas , hukuk devleti olman n bir gere idir. Bu 

denetimin etkin bir biçimde gerçekle tirilebilmesi sadece taraflar n menfaatlerini de il, 

kamunun menfaatini ilgilendirmektedir. Zira, idari yarg lama hukuku ve vergi yarg lamas  

hukuku birer kamu hukuku dal d r ve vergi yarg lamas  ile gerçekle tirilen hukuka uygunluk 

denetimi, asl nda davan n taraflar n n hak ve menfaatlerini a an bir durum ortaya 

koymaktad r.1  

 Vergi yarg lamas nda amaç, maddi gerçe e ula makt r. Bunun bir sonucu olarak, vergi 

yarg c , taraflar n ileri sürdükleri delillerle ba l  de ildir ve re'sen ara t rma yapma yetkisi ve 

hatta görevi ile donat lm t r. Hakimin tamamen aktif bir konumda oldu u bu sisteme, “tahkik 

usulü” ad  verilmektedir.2  

 Vergi yarg lamas nda geçerli olan re’sen ara t rma ilkesi, bu incelemede ilgili mevzuat, 

ö reti ve mahkeme kararlar  nda çe itli yönleriyle ele al nacakt r. Bu konuda Frans z 

hukukundaki uygulamaya da ayr ca de inilmi tir.  Bu amaçla, ilk olarak re’sen ara t rma 

ilkesinin hukuki dayana  ve vergi yarg lama hukukunda uygulanmas n n nedenleri 

incelenecektir. Ard ndan, re’sen ara t rma ilkesinin kapsam  konusu ele al nacak ve bu 

kapsamda özellikle söz konusu ilkenin ö retide ve mahkeme kararlar nda ne ekilde 

yorumland  ve s n rlar  üzerinde durulacakt r. Son Bölümde ise, re’sen ara t rma ilkesi ile 

vergi yarg lamas na hakim di er baz  ilkelerin aras ndaki ili ki incelenecek ve sonuç k sm nda 

re’sen ara t rma ilkesinin i levsel gayesini yerine getirip getirmedi i sorusu cevapland r lmaya 

çal lacakt r.   

                                                 
∗ Ankara Üniversitesi dare Hukuku Doktora Program  Ö rencisi ve Ankara Barosuna Kay tl  Avukat. 
1 Ç rakman, E., Hukuk Yarg lama Usulünün dari Yarg da Uygulanmas , Ankara 1982, s. 105. 
2 Karavelio lu, C., dari Yarg lama Usulü Kanunu erhi, 4. Bask , Trabzon 1999, s. 635. 
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 Bu incelemede, her ne kadar vergi yarg lama hukukunda re’sen ara t rma kavram  

incelenmekte ise de, re’sen ara t rma ilkesine ili kin olarak yap lan tüm aç klamalar, kural 

olarak idari yarg lama usulünde de geçerlidir.  Bu kural n istisnalar , ba ka bir deyi le re’sen 

ara t rma ilkesinin sadece vergi yarg lamas na özgü yönleri, Bölüm IV.5’de incelenmektedir. 

Vergi yarg lamas nda ve genel olarak idari yarg lama hukukunda re’sen ara t rma ilkesinin 

kural olarak ayn  esaslara tabi olmas n n hukuki dayana , 2577 Say l  dari Yarg lama Usulü 

Kanunu (“ YUK” olarak an lacakt r)  madde 1’de düzenlenmektedir. Bu madde, “Dan tay, 

bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren 

uyu mazl klar n çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir” hükmüne yer vermektedir.  

II. KAVRAM VE TER M 

II.1. Kavram 

 Re’sen ara t rma kavram , ö retide, vergi yarg lamas nda ve genel olarak idari 

yarg lama usulünde, hakimin kan tlar n ara t r lmas nda ve davan n yürütülmesinde 

kendili inden hareket etme yetkisi3, hakimin davan n aç ld  andan nihai karar verilinceye 

kadar geçen safhada, davan n sevk ve idaresi; uyu mazl k konusu olay n hukuk 

nitelendirilmesinin yap lmas 4, olaya uygulanmas  gereken hukuk kural n  belirlemek ve 

sonuçta hukuki çözüme varmak için olaya uygulanacak hukuk kurallar n n tespiti, iddia ve 

savunmalarda ortaya konan maddi durumun gerçe e uygun olup olmad n n ara t r lmas 5; 

davan n süresinde aç l p aç lmad n n ara t r lmas 6; idarenin sorumluluk esas n n tespiti7 ve 

hatta taraflar n hiç de inmedikleri olaylar8 ve delillerin elde edilmesi ile ilgili olarak, taraflar n 

                                                 
3 Gözübüyük, A. ., Yönetsel Yarg , Ankara 1998, s. 379. 
4 Dan tay 3. Daire, T. 12.12.1990, E. 1990/2929, K. 1990/3417; Kazanc  çtihat Program  
“http://www.kazanci.com.tr” 
5 Dan tay 3.D.’nin T.21/11/1990, E.1990/2057, K.1990/3199; Kazanc  çtihat Program  
“http://www.kazanci.com.tr”  ve Dan tay 3. Daire, T.12/12/1990, E.1990/2929, K.1990/3417; Kazanc  çtihat 
Program  http://www.kazanci.com.tr. 
6 Dan tay DDGK, T.15/6/1990, E.1990/457, K.1990/109; at f yapan yer: Sunay, S. ., dari Yarg lama Usulüne 
Hakim Olan lkeler Kar s nda spat ve Delil Hususlar , stanbul 1997, s. 12. 
7 Dan tay 10. Daire, T.11/11/1992, E.1990/361, K.1992/3943; at f yapan yer: Sunay, a.g.e., s. 12. 
8 Dan tay 3.Daire, T.21/11/1990, E.1990/2057, K.1990/3199; Dan tay 3. Daire, T.25/12/1990, E.1989/3460, K. 
1990/3569; at f yapan yer: Sunay, a.g.e., s. 12. 
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talebine ihtiyaç duymaks z n, kendili inden yapt  tüm ara t rma ve incelemeler eklinde 

tan mlanmaktad r.9  

 Dan tay, 1987 tarihli bir karar nda re’sen ara t rma kavram n  bir yöntem olarak 

de erlendirerek “bu yöntem, dava konusu i lemin tesisine esas olarak gösterilen hukuki 

nedenin var olup olmad n n ara t r lmas , dayana  olan bilgi ve belgelerin derlenmesi 

eklinde uyguland  gibi, taraflarca önce [öne] sürülmemi  olsa dahi, idare hukukunda kamu 

düzenine ili kin oldu u tart mas z kabul edilmi  olan, görev, yetki, süre gibi konular n 

incelenmesi eklinde de anla l r” eklinde tan mlam t r.10 

II.2. Terim 

 “Re’sen ara t rma” terimi, YUK, ö reti ve Dan tay kararlar nda, “kendili inden 

inceleme yapmak”11, “kendili inden ara t rma”12, “yarg c n kendili inden harekete 

geçmesi”13, “idari yarg  yerinin inceleme ba ms zl ”14, “re’sen hareket”15 gibi farkl  

ekillerde ifade edilebilmektedir. Bu yaz da, “re’sen ara t rma” terimi, esas nda ayn  ilkeyi 

ifade eden tüm bu farkl  terimleri kapsar biçimde kullan lacakt r.  

YUK madde 20 f kra 1’de yer almaktad r. Bu madde, “Dan tay ile idare ve vergi 

mahkemeleri, bakmakta olduklar  davalara ait her çe it incelemeleri kendiliklerinden yaparlar 

[...] lüzum gördükleri evrak n gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve 

ilgili di er yerlerden isteyebilirler 

 Buna kar n, “re’sen ara t rma” ve “re’sen inceleme” terimleri aras ndaki ay r m  

tespit etmekte fayda vard r. Vergi yarg c n n, davay  sevk ve idare etmek ve maddi gerçe e 

ula mak için yarg lama esnas nda sahip oldu u yetkileri ikili bir ayr ma tabi tutmak 

mümkündür. Bu ayr ma göre, dosyan n tamamlanmas  ve kamu düzenine ili kin hususlar, yani 

dava dosyas n n incelenmesi ile yarg ç taraf ndan anla labilecek olan hususlar, re’sen 

                                                 
9 Sunay, S. ., a.g.e., s. 12. 
10 Dan tay, 5. Daire, T.8/12/1987, E.1985/815, K.1987/1723; at f yapan yer: Sunay, a.g.e., s. 12. 
11 YUK madde 20, f kra 1. 
12 Gözübüyük, ., Yönetsel Yarg , Ankara 1998, s. 379. 
13 Y lmaz, E., Hukuk Sözlü ü, Ankara 1996. 
14 Alver, C., dari Yarg lama Usulü Kanunu erhi, 4. Bask , Ankara 1994, s. 165. 
15 Özkan, G., “ dari Usul”, Dan tay Dergisi, Y l: 30, Say : 101, s. 20. 
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inceleme kapsam na girmektedir. Örne in, YUK madde 14 f kra 3’te düzenlenen dosya 

üzerinde ilk inceleme yetkisi, bu anlamda re’sen inceleme olarak de erlendirilebilir. Buna 

kar n, maddi olay n ara t r lmas  ve maddi gerçe e ula lmas  için dava dosyas nda yer 

almayan bilgi ve belgelere yarg ç taraf ndan ula lmaya çal lmas  faaliyetine re’sen ara t rma 

ad  verilmektedir. Örne in, vergi yarg c n n maddi gerçe i ara t rmak için bilirki i veya ke if 

usullerine ba vurmas , re’sen ara t rma olarak de erlendirilebilir. Re’sen inceleme ve ara t rma 

aras nda yap labilecek bu ayr ma kar n, bu inceleme aç s ndan re’sen ara t rma terimi, re’sen 

incelemeyi de kapsar biçimde kullan lmaktad r. 

III. RE’SEN ARA TIRMA LKES N N HUKUK  DAYANA I VE NEDENLER  

III.1. Hukuki Dayanak 

 dari yarg lama hukukunda ve dolay s yla vergi yarg lama hukukunda re’sen 

ara t rma ilkesinin geçerli olu unun hukuki dayana , YUK madde 20 f kra 1’de yer 

almaktad r. Bu madde, “Dan tay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta olduklar  

davalara ait her çe it incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. [...] lüzum gördükleri evrak n 

gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili di er yerlerden 

isteyebilirler” hükmüne yer vermektedir. Bu hüküm, aç k bir biçimde idari hakimi davay  

sevk ve idare etmekle ve her türlü incelemeyi ve ara t rmay  kendili inden yapmakla 

görevlendirmektedir. Bu maddede her ne kadar sadece “her çe it incelemeleri 

kendiliklerinden yaparlar” ifadesi yer alsa da, buradaki “incelemeler” kelimesi, yukar daki 

inceleme-ara t rma ayr m na ili kin aç klamalar esas al nd nda, ara t rmalar  da 

kapsamaktad r. Zira, yukar daki ayr m anlam nda re’sen inceleme yapma yetkisi zaten YUK 

madde 14’de düzenlenmektedir. Dolay s yla, ayet YUK madde 20’de sadece incelemeler 

anlat lmak istenseydi, YUK madde 14’de düzenlenen hükmün ayn s  madde 20’de 

tekrarlanm  olurdu. Ba ka bir ifadeyle, YUK’un sistemati i aç s ndan bak ld nda da 

madde 20’de yer alan incelemeler kelimesinin re’sen ara t rmay  da kapsad na üphe 

yoktur.   

 Vergi yarg lamas nda re’sen ara t rma ilkesinin geçerli olu unun bir di er hukuki 

dayana  ise 213 Say l  Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK” olarak an lacakt r) 3. maddesinde 

düzenlenmektedir. Söz konusu madde, “ spat” ba l kl  “B” Bendinde “vergilendirmede vergiyi 
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do uran olay ve bu olaya ili kin muamelelerin gerçek mahiyeti esast r” hükmünü 

düzenlemektedir. Böylece, vergiyi do uran olay n gerçek niteli inin saptanmas n n gerekti i 

ifade edilmektedir. Dolay s yla, vergi yarg lama hukukunun amac n n maddi gerçe e 

ula makt r.16 Her ne kadar VUK madde 3 esas itibariyle vergilendirme i lemine ili kin olarak 

görünüyor ise de, dava konusu i lemin hukuka uygunlu unu denetleyen vergi hakiminin, 

temeldeki maddi olay  saptamas n n ve bunun için re’sen ara t rma yapmas  gerekmektedir. 

Hem ö retide17 hem de Dan tay içtihatlar nda18 VUK madde 3’ün bu ekilde yorumland n , 

yani vergi yarg c n n re’sen ara t rma yetki ve görevinin hukuki dayanaklar ndan bir tanesi 

olarak kabul edildi ini görmekteyiz. 

 Frans z vergi yarg lamas nda da re’sen ara t rma ilkesi geçerlidir. Bu durum, Frans z 

vergi yarg lamas nda tahkik usulünün (la procédure inquisitorial) benimsenmi  olmas n n 

do al bir sonucudur.19 Çünkü tahkik usulü ile ula lmak istenen maddi gerçe e, veya “mutlak 

gerçekli e”20, ancak yarg c n re’sen ara t rma yetkisine sahip olmas  ile ula labilir. 

III.2. Nedenler 

 Vergi yarg lama hukukunda re’sen ara t rma ilkesinin geçerli olmas  esas olarak dört 

nedene dayanmaktad r:  

 lk olarak,  vergi yarg lama hukuku, bir kamu hukuku dal d r. Dolay s yla, vergi 

yarg lama hukukunda kamu hukukunun uygulanmas  ve kamu düzeninin sa lanmas  

amaçlanmaktad r.21 Gerçekten de, vergi yarg s nda idarenin hukuka ba l l  sorunu esas 

oldu undan toplumun ç kar  ve dolay s yla kamu düzeni ile yak ndan ili kili bir aland r.22  

Dolay s yla, vergi yarg lamas  ile gerçekle tirilen hukuka uygunluk denetimi, asl nda 

                                                 
16 Colson, J., L’Office du Juge et la Preuve dans le Contentieux Administratif, Paris 1970, s. 165. 
17 Kumrulu, A., Vergi Yarg lama Hukukunda Kuramsal Temeller, Ankara 1989, s. 73. 
18 Örne in, Dan tay 7. Daire, T. 20.5.1993, E. 1989/4075, K. 1993/2065 Say l  Kararda, “re’sen ara t rma ilkesi 
gere i mahkemece tarhiyat n dayana  bedelin emsal bedele uygunlu u ara t r larak karar verilmelidir” 
denilerek, VUK madde 3 hükmünün sadece vergilendirme i lemlerinde de il, vergi yarg lama hukukunda da 
geçerli oldu u kabul edilmi tir; Kazanc  çtihat Program  “http://www.kazanci.com.tr”. Ayr ca bkz. Dan tay 11. 
Daire, T. 21.4.1999, E. 1997/3366, K. 1999/1549 ve Dan tay 9. Daire, T. 6.11.1997, E. 1996/5646, K. 
1997/3401; Kazanc  çtihat Program  http://www.kazanci.com.tr. 
19 Hauriou, M., Précis Elémentaire de Droit Administratif, Paris 1938, s. 291; Fischer, S., French Administrative 
Law of Procedure, 27 May 2003, Comparative Law, Spring 2003, s.5. 
20 Colson, J., a.g.e. s. 165 v.d. 
21 Öncel, M., Kumrulu, A., Ça an, N., Vergi Hukuku, Ankara 1999, s. 206. 
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davan n taraflar n n hak ve menfaatlerini a an bir durum ortaya koymaktad r.23 Bu nedenle, 

vergi hakimi, yarg lamay  etkin olarak gerçekle tirebilmek için re’sen ara t rma yetki ve 

göreviyle donat lm t r.   

 kinci olarak, vergi yarg s  faaliyetinin uzun vadede hukuk devleti olma ile kastedilen 

amac  gerçekle tirme yolunda bir araç olmas d r.24 Ba ka bir ifadeyle, vergi yarg lamas n n 

ve genel olarak idari yarg lama usulünün amac , hukuk devletinin gerçekle tirilmesidir.25  

Ç rakman’a göre de, idari yarg da ve dolay s yla vergi yarg lamas nda, “taraf beyan ve 

istemlerini a an re’sen ara t rma ve inceleme yönteminin en önemli varl k nedeni de 

budur”.”26 

 Re’sen ara t rma ilkesinin vergi yarg lamas nda geçerli olu unun üçüncü nedeni ise, 

yukar da da belirtildi i üzere, vergi yarg lama hukukunun amac n n, maddi gerçe e ula mak 

olmas d r.27 Amac n n maddi gerçe e ula mak oldu u bir yarg lamada hakimin re’sen 

ara t rma yetkisi ile  donat lmas  kaç n lmazd r.  

 Nihayet, vergi yarg lamas nda re’sen ara t rma ilkesinin geçerli olmas n n bir di er 

nedeni olarak, Frans z ö retisinde belirtilen “taraflar n e it olmamas ” hususu gösterilebilir. 

Bu dü ünceye göre, idari uyu mazl klarda ve vergi uyu mazl klar nda taraflardan birisi olan 

idarenin elinde, genellikle davac  konumunda olan di er tarafa oranla daha fazla bilgi ve 

belge bulunmaktad r. Dolay s yla, yarg laman n sa l kl  i leyebilmesi için hakimin 

müdahalesi gerekmektedir. Bu müdahale ise ancak re’sen ara t rma yetkisinin hakime 

tan nmas  ile mümkün olabilir.28 

                                                                                                                                                           
22 ibid. 
23 Ç rakman, E., a.g.e. s. 105. 
24 Sunay, S. ., a.g.e. s. 10. 
25 Özkan - 2000, s. 25. 
26 Ç rakman, E., a.g.e. s. 105. 
27 Bkz. Bölüm III.1 ve Dipnot 16 supra. 
28 Colson, J., a.g.e. s. 143 vd. 
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IV. RE’SEN ARA TIRMA LKES N N KAPSAMI 

IV.1. Re’sen Ara t rma Yetkisinin Kapsam  

 YUK madde 20 uyar nca, yukar da da belirtildi i üzere, Dan tay, idare mahkemeleri 

ve vergi mahkemeleri, “lüzum gördükleri evrak n gönderilmesini ve her türlü bilgilerin 

verilmesini taraflardan ve ilgili di er yerlerden isteyebilirler”. Bu hükümden ç kan sonuçlar 

ana hatlar yla unlard r: 

IV.1.a.  Yetkili Mercii Bak m ndan 

 Re’sen ara t rma yapma yetki ve görevi, YUK madde 20 uyar nca, Dan tay, idare 

mahkemeleri ve vergi mahkemelerine aittir.29 dari mahkemelere verilmi  olan re’sen ara t rma 

yetkisi, yarg lama tek hakimle yap l yor ise bu tek hakim taraf ndan, heyet halinde yap l yor ise 

mahkeme ba kan  taraf ndan veya mahkeme ba kan n n görevlendirece i ve naip üye olarak 

adland r lan bir üye hakim taraf ndan kullan l r.30 

Ayr ca, 2755 Say l  Dan tay Kanunu31 madde 49, Dan tay’ n re’sen ara t rma 

yetkisini aç kça düzenlemektedir. “Evrak Getirtilmesi ve Yetkililerin Dinlenmesi” ba l kl  bu 

maddede, “incelenmekte olan i ler hakk nda lüzum görülen her türlü evrak getirtilebilece i ve 

bilgi istenebilece i gibi, tamamlay c  veya ayd nlat c  bilgiler al nmak üzere ilgili dairelerden 

veya uygun görülecek di er yerlerden yetkili memur ve uzmanlar da ça r labilir” hükmü yer 

almaktad r. 

Buna kar n, Dan tay’ n re’sen ara t rma yetki ve görevi, sadece ilk derece yarg  yeri 

olarak bakmakta oldu u davalar için söz konusu olup, Dan tay’ n “temyizen” inceledi i 

davalarda re’sen ara t rma yapma yetkisi bulunmamaktad r.32  Gerçekten de Dan tay, 

temyizen inceledi i davalarda, maddi vak alar hakk nda ilk derece mahkemesince edinilen 

bilgiyi yeterli görmezse, karar  bozar ve inceleme eksikli i giderildikten sonra yeniden bir 

                                                 
29 YUK madde 20, f kra 1, Cümle 1: “Dan tay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta olduklar  davalara ait 
her çe it incelemeleri kendiliklerinden yaparlar.” 
30 Sunay, S. ., a.g.e. s. 13. 
31 17580 say l  ve 20 Ocak 1982 tarihli Resmi Gazete’de yay nlanm t r. 
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karar verilmek üzere dosyay  ilk derece mahkemesine gönderir; yoksa kendisi maddi olaylar 

hakk ndaki ara t rma eksikli ini gidererek nihai karar  vermez.33 

YUK madde 54 f kra 2 uyar nca, Dan tay ve Bölge dare Mahkemeleri, karar 

düzeltme a amas nda “karar n düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle ba l d rlar”. 

Dolay s yla bu hüküm de re’sen ara t rma yetkisini s n rlar mahiyettedir.  Buna kar n, 

Dan tay’ n 1973 y l nda verdi i bir içtihad  birle tirme karar nda34, 521 say l  eski Dan tay 

Kanununun 95. maddesinde yer alan benzer bir hükmün, “ba lang çta dikkate al nmayan bir 

dava açma süresinin karar düzeltme s ras nda ve düzeltme talebinin kabulü halinde yeniden 

dikkate al nmas n  önleyici bir hüküm olarak görülmesi[nin] söz konusu olama[yaca ]” ifade 

edilmi tir. 

Her ne kadar YUK madde 20 sadece Dan tay, idare mahkemeleri ve vergi 

mahkemelerinden söz etmekteyse de, Bölge dare Mahkemeleri de re’sen ara t rma ilkesi ile 

ba l d r.  

Gerçekten de, YUK madde 45’te “Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yapt  

inceleme sonunda, maddi vak alar hakk nda edinilen bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece 

hukuki noktalara ili kin ise veya itiraz olunan karardaki maddi yanl l klar n düzeltilmesi 

mümkün ise i in esas  hakk nda karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikat  kendisi 

yaparak esas hakk nda yeniden karar verir” hükmü yer almaktad r. Bu hüküm uyar nca, Bölge 

dare Mahkemeleri, maddi olaylar hakk nda edinilen bilgiyi yeterli görmemeleri halinde, 

gerekli inceleme ve ara t rmay  kendileri yaparak nihai karar  verirler, Dolay s yla, söz konusu 

madde uyar nca, Bölge dare Mahkemeleri de re’sen ara t rma ilkesi ile ba l d r. 35 

                                                                                                                                                           
32 Yenice, K., Esin, Y., dari Yarg lama Usulü, 1983, s. 539-540. 
33 Karavelio lu, C., a.g.e. s. 636. 
34 Dan tay çtihatlar  Birle tirme Kurulu, T. 24.2.1973, E. 1970/1, K. 1973/1; Kazanc  çtihat Program  
http://www.kazanci.com.tr. 
35 ibid. 



 
 9

IV.1.b. Bilgi ve Belgeler Bak m ndan 

 Re’sen ara t rma kapsam nda hangi bilgi ve belgelerin istenece i tamamen hakimin 

takdir yetkisi dahilindedir. Ba ka bir ifadeyle, hangi bilgi ve belgelerin taraflardan veya ilgili 

di er ki ilerden talep edilece i konusunda taraflar n bir yetkisi bulunmamaktad r. Taraflar, her 

ne kadar kar  taraf veya ilgili ki ilerden baz  belirli bilgi ve belgelerin istenmesini hakimden 

talep etme hakk na sahip ise de, e er hakim bu talebi uygun görmezse, kar  taraftan veya 

üçüncü ki ilerden söz konusu bilgi veya belgeyi talep etmeyebilir. Zira, nihai olarak hangi 

belgelerin ilgililerden istenece i hususunun takdiri idari yarg  hakimine aittir.36  

 Bu durum, ele tiriye aç k bir husustur. Zira, bir taraf n, kar  taraftan veya ilgili di er 

ki ilerden baz  belgelerin istenmesi yönündeki talebini hakimin kabul etmemesi durumunda, 

maddi vak alar n tam olarak tespit edilememesi riski ortaya ç kacak ve hatta bu durum, adil bir 

yarg lanman n sa lanmas n  bile engelleyebilecektir. Dan tay da, hakimin hangi bilgi ve 

belgelerin istenebilece i yönündeki takdir yetkisinin bir tak m s n rlar  oldu unu kabul 

etmekte, ve baz  durumlarda bilgi ve belge talebinin adil bir yarg lama için zorunlu oldu unu 

belirtmektedir. Örne in, 1991 tarihli bir karar nda Dan tay, tesis edilen idari bir i leme ili kin 

olarak, o i lemin gerekçelerini aç klayan bilgi ve belgeler idareden talep edilmeden yap lan 

yarg laman n “adil” ve “hakça” olmayaca na hükmetmi tir.37  

Hakimin re’sen ara t rma yetkisini kullan rken keyfi davranmamas  gerekti i hususu, 

“Re’sen Ara t rma lkesinin S n rlar ” ba l kl  Bölüm IV.4’de daha detayl  olarak 

incelenmektedir. 

                                                 
36 Sunay, S. ., a.g.e. s. 13. 
37 Dan tay 5. Daire, T. 6.6.1991, E. 1990/4297, K. 1991/1099; at f yapan yer: Aslan, Z., Türk dari Yarg  
Sisteminde Re’sen Ara t rma lkesi, .Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No: 23-24 (Ekim 2000-Mart 2001).  
Vergi davalar nda adil yarg lanma, silahlar n e itli i ve çeli meli yarg lama konular nda dü ünceler için bkz. Yalt  
Soydan, B., nsan Haklar  Aç s ndan Vergi Yükümlüsünün Adil Yarg lanma Hakk , Vergi Sorunlar  Dergisi, 
Say lar: 143-144-145, A ustos-Eylül-Ekim 2000 ve Yalt  Soydan, B., “ nsan Haklar n n Vergi Hukuku Prati i: 
Adil Yarg lanma Hakk n n Vergi Davalar nda Uygulanabilirli i”, Vergi Dünyas , Y l: 21, Say :254, Ekim 2002. 



 
 10

IV.1.c. Talepte Bulunulacak Ki iler Bak m ndan 

 YUK madde 20 uyar nca, hakim, “taraflardan ve ilgili di er yerlerden” bilgi ve belge 

talebinde bulunabilir.  Ba ka bir ifadeyle, idari hakimin re’sen ara t rma yetkisi taraflar ile 

s n rl  de ildir. Hakim, taraflardan her ikisinden de, yani hem davac dan hem de daval dan 

bilgi ve belge talebinde bulunabilir. dare mahkemelerindeki ve vergi mahkemelerindeki re’sen 

ara t rma yetkisi bu aç dan biraz farkl l k göstermektedir. Zira, idare mahkemelerinde 

görülmekte olan davalarda, davac n n elinde davaya ait çok fazla belge bulunmad  gibi, bu 

talep belgelerin neredeyse tamam n  elinde bulunduran ve daval  konumundaki idareye 

yöneltilmektedir.38 Oysa vergi mahkemelerinde, her ne kadar yine idare genellikle daval  

konumunda olsa da, davac  taraf n elinde de yarg lama konusuna ili kin çok say da bilgi ve 

belge bulunmaktad r.  Davac n n vergi kanunlar  ve Ticaret Kanunu kapsam nda tutmakla ve 

muhafaza etmekle yükümlü oldu u defterler ve üçüncü ki ilerle imzalad klar  sözle meler bu 

kapsamda davac dan istenebilecek belgelere örnek olarak gösterilebilir.  

 Hakim, yukar da da belirtildi i üzere, davan n taraflar  d ndaki di er ilgili yerlerden 

de bilgi ve belge talep edebilir. Ancak, bu tür üçüncü ki ilere, ancak taraflardan yeteri kadar 

bilgi ve belge elde edilemedi i takdirde gidilmelidir.39 Üçüncü ki ilerden bilgi ve belge 

istenebilece i, Dan tay içtihatlar nda da kabul edilmektedir. Örne in, 1974 tarihli bir Dan tay 

karar nda, daval  Maliye Bakanl ’ndan istenen bilgi ve belgelerin yeterli olmamas  üzerine, 

ayn  konuda çi leri Bakanl ’ndan da bilgi ve belge istenmi tir.40  

IV.1.d. htilafl  Olmayan Konular Bak m ndan 

 Vergi yarg c , davay  sa l kl  bir biçimde sonuçland rabilmek için ihtilafl  olmayan 

konularda da ara t rma yapma gere ini duyarsa, bu durumda taraflar n üzerinde anla t klar  

konularda da re’sen ara t rma yapabilir. Çünkü, taraflar her ne kadar görünü te anla yorsalar 

                                                 
38 Gözübüyük, ., a.g.e. s. 379.  
39 Sunay, S. ., a.g.e. s. 13. 
40 Dan tay 8. Daire, T. 5.11.1974, E. 1974/1970, K. 1974/3850; at f yapan yer: Sunay, S. ., a.g.e. s. 13. 
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da özellikle davac  taraf, yap lan baz  i lemlerden habersiz olabilece i için bir hususun ihtilafl  

olup olmad n  dahi bilemiyor olabilir.41 

Dan tay içtihatlar nda da vergi hakiminin ihtilafl  olmayan konularda re’sen ara t rma 

yapabilece i kabul edilmektedir.  

Örne in, 1990 tarihli bir Dan tay Karar nda, “idari yarg  yerleri, [...] iddia ve 

savunmalarda ortaya konan maddi durumun gerçe e uygun olup olmad n  serbestçe 

ara t rabilecekleri gibi taraflar n hiç de inmedikleri olaylar  ve maddi unsurlar  ara t rmaya 

da yönelebilirler”42 demek suretiyle, ihtilafl  olmayan konularda da re’sen ara t rma 

yap labilece ini do rulamaktad r. 

 Dan tay’ n 1974 tarihli bir ba ka Karar  da ihtilafl  olmayan konular n re’sen 

ara t r labilece ini teyit etmektedir. Bu Karara göre, “tarife cetvelinin hangi pozisyona girdi i 

hakk nda gerekli inceleme, taraflar aras nda hiçbir uyu mazl k bulunmasa dahi, idari yarg  

hakimi taraf ndan re’sen yap lmal d r”.43 

IV.2. Re’sen Ara t rman n Kapsam na li kin Ay r mlar 

 Re’sen ara t rma ilkesinin kapsam , yarg lama s ras nda gerçekle tirildi i belli 

perspektiflere göre ö retide bir tak m ayr mlara tabi tutulmaktad r.  Buna göre, re’sen ara t rma 

ilkesi, dava dosyas n n tamamlanmas  bak m ndan, kamu düzenine ili kin hususlar bak m ndan, 

maddi olay n ara t r lmas  için ve dosya d  inceleme yöntemleri ile olmak üzere dörde 

ayr larak incelenebilir.44 

                                                 
41 Sunay, S. ., a.g.e. s. 19. 
42 Dan tay 3. Daire, T. 12.12.1990, E. 1990/2929, K. 1990/3417; Kazanc  çtihat Program  
http://www.kazanci.com.tr. 
43 Dan tay 7. Daire, T. 19/11/1974, E. 1974/724, K. 1974/2160; at f yapan yer: Sunay, a.g.e., s. 19. 
44 Bu ay r m için bkz. Kumrulu, A., a.g.e. s. 90 ve orada yap lan at f ile Yorganc o lu, E., “Dan tay Yarg lama 
Usulünde Re’sen nceleme Yetkisi”, dare Hukuku ve dari Yarg  ile lgili ncelemeler, Dan tay Yay n , Ankara 
1976, s. 219-249. 
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IV.2.a. Dosyan n Tamamlanmas  Bak m ndan Ara t rma 

 Vergi yarg s  hakimi, re’sen ara t rma yetkisini dava aç lmas ndan itibaren 

sonuçlan ncaya kadar yarg laman n her a amas nda kullanabilmektedir. Hatta, dava dilekçesi 

henüz kar  tarafa tebli  bile edilmeden, YUK madde 14, f kra 3 uyar nca vergi hakimi, 

dilekçeler üzerinde ilk incelemeyi yapmakla görevlidir. “Dilekçeler Üzerinde lk nceleme” 

ba l kl  söz konusu 14. madde uyar nca, Dan tay’da daire ba kan n n görevlendirece i bir 

tetkik hâkimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme ba kan  veya görevlendirece i bir 

üye,  

i) Görev ve yetki, 

ii) darî merci tecüvüzü, 

iii) Ehliyet, 

iv) darî davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir i lem olup olmad , 

v) Süre a m , 

vi) Husumet,  

vii) Davalar n aç lmas na ili kin 3. ve 5. maddelere uygun olup olmad klar , 

yönlerinden dosyay  incelemekle görevlidir. 

IV.2.b. Kamu Düzenine li kin Hususlar Bak m ndan Ara t rma 

 Vergi yarg lamas nda, YUK’un yukar da aç klanan 14. maddesinde düzenlendi i 

üzere, dilekçeler üzerinde ilk inceleme yap l rken ve daha sonra dava sonuçlan ncaya kadar her 

a amada kamu düzenine ili kin hususlarda re’sen ara t rma yapabilmektedir. 

 Bu yetki, Dan tay içtihatlar nda da aç kça belirtilmektedir. Örne in, 1987 tarihli bir 

kararda, re’sen ara t rma ilkesine ili kin olarak “bu yöntem, dava konusu i lemin tesisine esas 

olarak gösterilen hukuki nedenin var olup olmad n n ara t r lmas , dayana  olan bilgi ve 

belgelerin derlenmesi eklinde uyguland  gibi, taraflarca önce [öne] sürülmemi  olsa dahi, 
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idare hukukunda kamu düzenine ili kin oldu u tart mas z kabul edilmi  olan, görev, yetki, 

süre gibi konular n incelenmesi eklinde de anla l r”45 ifadesine yer verilmi tir. 

IV.2.c.  Maddi Olay Bak m nda Ara t rma 

 Vergi yarg lamas nda amac n gerçe e ula mak olmas  dolay s yla, vergi yarg c n n 

dava konusu maddi olay  re’sen ara t rmas  kaç n lmazd r. Gerçekten de, YUK madde 20’de 

yer alan “lüzum gördükleri evrak n gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini 

taraflardan ve ilgili di er yerlerden isteyebilirler” ifadesi, idari yarg ca ve dolay s yla vergi 

yarg c na aç kça maddi olay  ara t rma yetkisini vermektedir. Türk ve Frans z ö retisi ve 

mahkeme kararlar  bu yetkinin varl n  aç kça kabul etmektedir.46 

 Ancak, re’sen ara t rma ilkesinin maddi olaya ili kin ara t rmalar  kapsay p 

kapsamad  konusunda çeli kili Dan tay kararlar  da bulunmaktad r. Örne in, 1984 tarihli bir 

Dan tay karar nda u ifadeler yer alm t r: “idari yarg daki dava süreleri maddi hukuku de il, 

usul hukukunu ilgilendiren bir nitelik ta d ndan, dava süresinin geçirilip geçirilmedi i 

hususunun idari yarg  yerince re’sen ara t r lmas  gerekmektedir.”47 Bu ifadenin mefhumu 

muhalifinden, maddi hukuka ili kin konularda idari yarg c n re’sen ara t rma yapamayaca  

sonucu ç kabilir. Ancak, Dan tay’ n bu konudaki istikrar arz eden içtihatlar yla da çeli en bu 

karar, yukar da da belirtildi i üzere, ne Türk ve Frans z ö retisinde ne de Mahkeme 

kararlar nda kabul görmektedir.  

 Frans z Dan tay  da Türk Dan tay  gibi idari hakimin re’sen ara t rma yetkisini geni  

yorumlamakta ve hatta hakimin, idareden, dava konusu i lemin gerekçesini bile 

isteyebilece ini kabul etmektedir.48 

                                                 
45 Dan tay, 5. Daire, T.8/12/1987, E.1985/815, K.1987/1723; at f yapan yer: Sunay, S. ., a.g.e. s. 12. 
46 Örne in, Kumrulu, A., a.g.e. s. 92; Karavelio lu, C., a.g.e. s. 635; Colson, J., a.g.e. s. 1970; Dan tay 3. Daire, 
T. 21.10.1997, E. 1996/3153, K. 1997/3537; Dan tay 11. Daire, T. 21.4.1999, E. 1997/3366, K. 1999/1549; 
Kazanc  çtihat Program  http://www.kazanci.com.tr. 
47 Dan tay 7. Daire, T. 09.07.1984, E. 1984/1081, K. 1984/1385; at f yapan yer: Kumrulu, A., a.g.e. s. 92. 
48 Barel (1954), Conseil d’Etat, Revue du Droit Public, 1954, s. 509. 
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IV.2.d.  Dosya D  nceleme Yöntemleri ile Ara t rma 

 Vergi yarg c , YUK madde 31’de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na (“HUMK” 

olarak an lacakt r) yap lan at f vas tas yla, dosya d  inceleme yöntemlerini kullanarak da 

re’sen ara t rma yapabilmektedir. Bu usuller aras nda en çok kullan lanlar  bilirki i ve ke if 

usulleridir. 

 Dan tay’ n 1986 tarihli bir karar nda, vergi mahkemesince, bilirki i incelemesi için 

davac dan istenen ta t ücretinin yat r lmad ndan ve mahkemenin kendili inden bilirki i 

incelemesi yapt rma olana  bulunmad ndan söz edilerek reddedilen bir davada, vergi 

mahkemesinin re’sen bilirki i incelemesi yapt rabilece i belirtilerek söz konusu karar 

bozulmu tur.49 

 Dan tay, 1990 tarihli bir karar nda da vergi yarg lama hukukunda bilirki i ve ke if 

incelemesinin mümkün oldu unu ve ne ekilde yap lmas  gerekti ini aç kça belirtmi tir: “ dari 

yarg lama yerleri [...] olay n maddi yönünü belirleme noktas ndan da her türlü inceleme ve 

ara t rmay  kendiliklerinden yapabilecekleri gibi gerekti inde 2577 say l  Kanunun 31. 

maddesinin at f yapt  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyar nca ke if ve 

bilirki i incelemesi yapt rmak suretiyle de uyu mazl  çözebilirler. [...] Mahkemece 

uyu mazl n çözümü için ke if ve bilirki i incelemesine gerek görülmesi halinde ise Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan ke if ve bilirki i tayinindeki usul ve esaslara uygun 

olarak bu konuda karar al nmas  naip üye tayin edilmesi ve neyin ke finin yap laca  ve hangi 

hususlar n bilirki iye incelettirilece inin kararda aç kça belirtilmesi zorunludur.”50 

 Dan tay’ n ke if konusundaki bir ba ka karar nda ise, YUK madde 58 f kra 2’nin51 

uygulanmas na k tutmaktad r: “Dosyan n incelenmesinden mahkemece yukar da an lan yasa 

hükmü [ YUK madde 58(2)] dayanak al narak uyu mazl n çözümü için yap lmas  gerekli 

görülen ke if ve bilirki i incelemesinin mahalli adli yarg  merciince yapt r lmas  yolunda karar 

                                                 
49 Dan tay 7. Daire, T. 15.2.1986, E. 85/91, K. 85/483; Dan tay Dergisi say  60-61, s. 330. 
50 Dan tay 3. Daire, T. 25.12.1990, E. 1989/3460, K. 1990/3569; Kazanc  çtihat Program  
“http://www.kazanci.com.tr”. 
51 YUK madde 58(2): "Davaya bakan Dan tay idare ve vergi mahkemeleri istemi uygun gördü ü takdirde 
üyelerden birini bu i le görevlendirebilece i gibi, tespitin mahalli idari veya adli yarg  mercilerince 
yapt r lmas na da karar verebilir" 
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al nd , bunun üzerine adli yarg  mercinin tesbit etti i bilirki i taraf ndan mahallinde yap lan 

inceleme sonucunda haz rlanan rapor esas al narak dava konusu i lemlerin iptaline karar 

verildi i anla lmaktad r. 

 Yukar da an lan yasa hükmü delillerin tespitine ili kin düzenlemeyi içermekte olup 

idari yarg  yerlerince ke if ve bilirki i incelemesi yapt r lmas  yolunda mahalli idari veya adli 

yarg  mercilerinin görevlendirilece i yolunda karar al nabilece ine ili kin hüküm 

ta mamaktad r. 

 dari yarg da ke if ve bilirki i incelemelerinin davaya bakan idari yarg  mercileri 

taraf ndan yap lmas  gerekli oldu undan 2577 say l  Yasan n 58. maddesinin 2. f kras ndaki 

delillerin tespitine ili kin hükümlere dayan larak mahalli adli yarg  mercii taraf ndan ke if ve 

bilirki i incelemesi yapt r larak bunun sonucuna göre i lemlerin iptaline karar verilmesinde 

isabet bulunmamaktad r.”52  

 Bu Karar, YUK madde 58(2)’de düzenlenen yetki ile re’sen ara t rma yetkisi 

aras ndaki ili kiye aç kl k getirmesi aç s ndan önem ifade etmektedir. 

 Frans z Dan tay  da birçok karar nda, idari yarg lamada ve dolay s yla vergi 

davalar nda bilirki i delilinin kullan lmas n n mümkün oldu unu belirtmi tir.53 Hatta, kimi 

durumlarda bilirki iye ba vurulmas n n idari yarg ç aç s ndan bir mecburiyet oldu u da 

belirtilmi tir.54 

IV.4. Re’sen Ara t rma lkesinin S n rlar  

 Re’sen ara t rma ilkesinin ilk s n r , YUK madde 20 f kra 3’te düzenlenmektedir. Bu 

hükme göre, “istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenli ine veya yüksek menfaatlerine veya 

                                                 
52 Dan tay 6. Daire, T. 9.3.1995, E. 1994/3089, K. 1995/925; Kazanc  çtihat Program  
http://www.kazanci.com.tr. 
53 Örne in, Ville de Nogent-sur-Marne (1953), Conseil d’Etat, 15 May s 1953, Rec. S. 245; Centre 
Hospitalier Régional de Blois (1961), Conseil d’Etat, 13 Temmuz 1961, Rec. s. 1138; Ville de Thuir (1961), 
Conseil d’Etat, 13 Temmuz 1961, Rec. s. 483. 
54 Sté Comptoir (1960), Conseil d’Etat, 9 Kas m 1960, Rec. S. 615. 
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Devletin güvenli i ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabanc  devletlere de ili kin ise, Ba bakan 

veya ilgili bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir.”  

 Buna kar n, söz konusu maddede geçen “gizlilik” kavram ndan ne anla lmas  

gerekti ine Dan tay taraf ndan çe itli kararlarda aç kl k getirilmi tir. Örne in, 1991 tarihli bir 

Dan tay karar nda, “f krada sözü edilen “gizli” kelimesiyle, idarede de gizli olan ve yetkili 

memurlar n d nda hiç kimseye gösterilmemesi gereken belge ve dosyalar n kastedildi inde 

ku kuya yer yoktur. Dolay s yla, idarenin gönderirken üzerine “gizlidir” kayd n  koymas  veya 

ek bir yaz yla gizli oldu unu belirtmesinin kendili inden o belge veya dosyaya gizlilik niteli ini 

kazand rmayaca  aç k oldu undan, Mahkemenin bu çerçevede ve gerekli incelemeyi re’sen 

yaparak belge veya dosyan n “gizli” olup olmad n  bizzat saptamas  ve sonucuna göre usuli 

i lemleri yapmas , ça da  hukuk devleti olman n bir gere idir” ifadelerine yer verilmi tir.55 

 Re’sen ara t rma ilkesinin bir di er s n r  ise, vergi yarg c n n keyfi davranmamas  

gere idir.  Bu s n r esas nda re’sen ara t rma ilkesinin yarg ç aç s ndan bir yetki oldu u kadar 

ayn  zamanda bir ödev olmas ndan kaynaklanmaktad r.  Dan tay kararlar nda da yer alan bu 

s n r uyar nca, örne in, bilirki i dinlenmesinin veya ke if yap lmas n n gerekmesine ra men 

bunlar  yapmayan bir yarg ç, taraflardan bir tanesi savunmas n  vermedi diye maddi olay  

re’sen ara t rmayan bir yarg ç veya re’sen ara t rma yaparken usul kurallar na uymayan bir 

yarg c n bu tür davran lar  keyfi olarak de erlendirilmektedir. 

 1989 tarihli bir karar nda Dan tay, “vergi mahkemesince re’sen ara t rma ve inceleme 

yap l rken [...] kanunda gösterilen esaslar çerçevesinde bir ara t rma yap lmaks z n, duru ma 

d nda mükellefin bilgisine ba vurulmas n ”, “ara t rman n keyfi bir biçimde yürütülmesi” 

olarak de erlendirmi  ve ilk derece mahkemesinin karar n  bu gerekçe ile bozmu tur.56  

                                                 
55 Dan tay 5. Daire, T. 6.6.1991, E. 1990/4297, K. 1991/1099; at f yapan yer: Aslan, Z., Türk dari Yarg  
Sisteminde Re’sen Ara t rma lkesi, .Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No: 23-24 (Ekim 2000-Mart 2001). 
56 Dan tay 3. Daire, T. 25.10.1989, E. 89/452, K. 89/2340; Dan tay Dergisi say  78-79, s. 176. 
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 Bir ba ka karar nda Dan tay, dava s ras nda yükümlünün defter ve belgelerini ibraz 

etmemesi halinde vergi hakiminin re’sen ara t rma yapmas n n gerekti ini belirtmi  ve bu 

yap lmayarak keyfi davran ld  için  ilk derece mahkemesinin karar n  bozmu tur.57 

 Re’sen ara t rma ilkesinin bir di er s n r  ise vergi mahkemelerinin yerindelik denetimi 

yapamamalar ndan kaynaklanmaktad r. YUK madde 2, “idari yarg  yetkisi, idari eylem ve 

i lemlerin hukuka uygunlu unun denetimi ile s n rl d r” hükmünü düzenlemektedir.  

Bu hüküm, Dan tay içtihatlar nda da yer almaktad r. Örne in, 1967 tarihli bir kararda, 

“davac , her ne kadar okul yeri için daha müsait yerlerin oldu unu iddia etmekte ise de [...] 

okul yerini seçme vazifesi komisyona ait oldu undan ve bu art da yerine getirildi inde, 

mezkur iddia yerinde görülmemi tir”58 denmek suretiyle bu ilke teyit edilmi tir. Dolay s yla, 

vergi yarg c n n re’sen ara t rma yaparken, yerindelik denetimi yapacak ekilde hareket 

etmemesi gerekmektedir. 

1985 tarihli bir ba ka kararda ise Dan tay, “takdir Komisyonunca takdir edilen bedelin 

gerçek rayice uygun olup olmad n n tespiti için vergi mahkemesince bilirki i tetkikat  

yapt r larak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, idari mahkemelerin idari eylem ve 

i lem niteli inde karar veremeyeceklerinden bahisle tarhiyat n tamamen terkininde isabet 

görülmemi tir”59 ifadeleriyle, vergi mahkemelerinin yerindelik denetimi yapamayaca n  

tekrarlam t r. 

 Buna kar n, ö retide bu kural n çok kat  bir biçimde uygulanamayaca  ileri 

sürülmektedir. Çünkü, hukuka uygunluk ile yerindeli i birbirinden ay rmak her zaman çok 

                                                 
57 Dan tay 3. Daire, T. 20.11.2001, E. 2000/5192, K. 2001/4408: “Yükümlünün defter ve belgelerini ibraz 
etmemesi halinde re’sen ara t rma yapmas n n gerekti ini re’sen takdire gidilmesi yerinde olmakla birlikte 
yukar da sözü edilen re’sen ara t rma ilkesi kar s nda Vergi Mahkemesince yükümlünün defter ve belgelerinin 
istenilmesi, ibraz edilecek olan defter ve belgelerden vergi dairesi müdürlü ünün de haberdar edilmesi suretiyle 
söz konusu belgelerin gerçekten al  yapt  emtialara ait al  faturalar  olup olmad n n ara t r lmas  ve gerçek 
al  faturalar  göz önüne al narak ödenecek verginin tespiti için bu defter ve faturalar üzerinde bilirki i 
incelemesi yapt r larak has l olacak duruma göre bir karar verilmesi gerekmektedir.”; Kazanc  çtihat Program  
http://www.kazanci.com.tr. 
58 Dan tay 6. Daire, T. 13.02.1967, E. 1965/3084, K. 1967/183; at f yapan yer: Gözübüyük, ., a.g.e. s. 21. 
59 Dan tay 7. Daire, T. 12.04.1985, E. 84/3570, K. 85/1039; at f yapan yer: Gözübüyük, ., a.g.e. s. 22. 
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kolay olmamaktad r. Dan tay da, baz  durumlarda hukuka uygunluk denetimi yaparken, 

yerindeli ini de belirli ölçüde göz önünde bulundurmaktad r.60  

IV.5. Re’sen Ara t rma lkesinin Vergi Yarg lamas na Özgü Yönleri 

 Re’sen ara t rma ilkesi kural olarak idari yarg lamada ve vergi yarg lamas nda ayn  

ilkelere tabidir. Bununla birlikte, vergi yarg lamas nda söz konusu ilkenin bir tak m farkl l klar 

gösterdi ini söylemek mümkündür. Bunlarda ilki, hakimin bilgi ve belge talebini yöneltti i 

taraf aç s ndan farkl l k, di eri ve daha önemlisi ise tan k meselesindeki farkl l kt r. 

IV.5.a. Bilgi ve Belgeler Bak m ndan 

 dare mahkemelerinde görülmekte olan davalarda, davac n n elinde davaya ait çok fazla 

belge bulunmamakta, ve dolay s yla hakim bilgi ve yukar da re’sen ara t rma yetkisinin 

kapsam na ili kin Bölüm IV.1.c’de de belirtildi i üzere, belge talebini çok büyük oranda 

bunlar  elinde bulunduran ve daval  konumundaki idareye yöneltilmektedir.61 Oysa vergi 

mahkemelerinde, her ne kadar yine idare genellikle daval  konumunda olsa da, davac  taraf n 

elinde de yarg lama konusuna ili kin çok say da bilgi ve belge bulunmaktad r.  Davac n n vergi 

kanunlar  ve Ticaret Kanunu kapsam nda tutmakla ve muhafaza etmekle yükümlü oldu u 

defterler ve üçüncü ki ilerle imzalad klar  sözle meler bu kapsamda davac dan istenebilecek 

belgelere örnek olarak gösterilebilir. 

IV.5.a. Tan k Delili Bak m ndan 

 Vergi yarg lamas n n, tan k konusunda VUK madde 3’ten kaynaklanan kendine özgü 

bir durumu bulunmaktad r. Bu hüküm sayesinde, tan k dinlenmesi meselesinde vergi 

yarg lamas nda ve idari yarg lamada bir tak m farkl l klar ortaya ç kmaktad r.  

                                                 
60 Gözübüyük, ., a.g.e. s. 20. 
61 Sunay, S. ., a.g.e. s. 13. 
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 YUK’ta tan k delili hakk nda herhangi bir hüküm yer almamaktad r. YUK madde 

31’de HUMK’a yap lan at fta da tan k delili say lmamaktad r. Dolay s yla, idari yarg lamada 

ilk bak ta tan k dinlenmesinin mümkün olmad  sonucuna var labilir. 

 Ancak, YUK madde 31’de HUMK’a at f yap l rken tan k delilinden söz edilmemesinin 

sebebi, idari yarg lama hukukunda yaz l l k ilkesinin geçerli olmas  ve dolay s yla kural olarak 

duru ma yap lmamas d r. Bu nedenle, tan k delilinin idari yarg da “yöntemin niteli ine 

uymad ”62 ileri sürülmektedir. Buna kar n, idari davalarda da duru ma yap lmas  

mümkündür.63 Dolay s yla, duru mal  yap lan idari yarg lamalarda tan k dinlenmesinin 

mümkün oldu unun kabulü gerekmektedir. Bu tür bir yorum, bir kamu hukuku dal  olan, 

dolay s yla kamuya yararl l k ilkesinin hakim oldu u ve maddi gerçe e ula may  amaçlayan 

vergi yarg lama hukukunun niteli ine kan mca daha uygundur.  

 Ayr ca, Özay’ n belirtti i üzere, idare mahkemeleri kurulmadan önce Dan tay’ n i  

yükü çok fazla olmas , Türkiye’nin her yerinden Dan tay’a gelinmesindeki zorluklar ve tan k 

dinlenmesi durumunda bunun masrafl  olaca  ve davalar n uzamas na neden olaca  

yönündeki dü ünceler, idari yarg da tan k delilinin kullan lmamas n n gerekçeleri aras nda yer 

alm t r.  Ancak bu gerekçeler, Bölge dare, dare ve Vergi Mahkemelerinin tüm ülke sath na 

yay lmas n n ard ndan geçerliliklerini büyük oranda yitirmi lerdir. Kald  ki, mahkemelerin i  

yükünün fazlal  u runa adaletin gerçekle mesinden feragat edilemeyece i de aç kt r.64 

 Öte yandan, idari davalarda ve vergi davalar nda baz  durumlarda tan k dinlenmesi bir 

ihtiyaç olarak kar m za ç kmakta ve bu ihtiyaç çe itli yöntemlerle giderilmeye çal lmaktad r.  

Örne in, tan  mahkeme huzuruna ç kararak sözlü beyanda bulunmas n  sa layamayan taraf, 

tan  noter huzurunda dinletip, noter taraf ndan tespit edilen yaz l  beyan  dava dosyas na 

sunmaktad r, ve bu tür beyanlar bazen Dan tay ve idare mahkemeleri taraf ndan delil olarak 

kabul edilmektedir.65 Ayr ca, baz  durumlarda da (örne in, iki köy aras ndaki s n r 

                                                 
62 Gözübüyük, ., a.g.e. s. 521. 
63 YUK madde 17, 18 ve 19. 
64 Özay, . H., Yarg sal Korunma, stanbul 1999, s. 220.  Özay’a göre, idari davalarda ve vergi davalar nda gerek 
ve ihtiyaç duyuldu unda (özellikle maddi olay n aç k seçik ve anla labilir nitelikte olmad  ve taraflar n ibraz 
etti i delillerin de e it seviyede oldu u durumlarda) tan k dinlenilmesi, hakimde vicdani kanaat olu mas na büyük 
yarar sa layacakt r. 
65 ibid. s. 220-221. 
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uyu mazl klar nda ve gayr menkule vaki müdahalenin önlenmesi davalar nda) tan k, tan k 

olarak de il, fakat mahalli bilirki i ad  alt nda mahkeme huzurunda dinlenebilmektedir.66 

 Vergi yarg lamas nda tan k dinlenmesi meselesi idari yarg lamadan farkl l k arz 

etmektedir. VUK madde 3, “vergiyi do uran olay ve bu olaya ili kin muamelelerin gerçek 

mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. u kadar ki, vergiyi do uran olayla ilgisi 

tabii ve aç k bulunmayan ahit ifadesi ispatlama vas tas  olarak kullan lamaz.” Hükmünü 

düzenlemektedir. VUK madde 3 her ne kadar vergilendirme i lemlerine ili kin ise de, yukar da 

yap lan aç klamalar uyar nca vergi yarg lamas nda da geçerli olmaktad r. Dolay s yla, vergiyi 

do uran olayda ilgisi tabii ve aç k olan tan k ifadesi, vergi yarg lamas nda 

kullan labilmektedir.  

 Ayr ca, VUK mükerrer madde 378 uyar nca, Dan tay ve Vergi Mahkemelerinde 

yap lacak duru malarda, iddia ve savunman n gerekli k ld  hallerde, mahkeme vergi davas na 

konu olan tarhiyat n dayana  incelemeyi yapm  bulunan inceleme elemanlar  ile, mükellefin 

duru mada haz r bulundurdu u mali mü aviri veya muhasebecisini de dinlemektedir.  Özay’a 

göre bu madde, tan k deliline olan ihtiyac n vergi davalar  yönünden kanun koyucu taraf ndan 

da kabul edildi inin bir göstergesidir.67  

 Dan tay’ n vergi yarg lamas nda tan k dinlenmesine ili kin olarak birbiriyle çeli ik 

kararlar  bulunmaktad r. Örne in, 1986 y l nda verdi i bir kararda Dan tay, tan k delilinin 

hiçbir ekilde geçerli olmad na hükmetmi tir: "... 2577 say l  kanunun 31inci maddesinde 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun ehadete ili kin hükümlerine at fta bulunulmam  

olmas  nedeniyle, vergi mahkemesince bir ahs n duru mada ahit olarak dinlenmesinde, 

ahide yemin teklif edilmesinde ve yemine icabet etmemesi nedeniyle yemin teklif eden hususun 

ikrar edildi inin kabulü suretiyle verilen kararda kanun ve usul hükümlerine uyarl k 

bulunmamaktad r."68 

                                                 
66 ibid. s. 221.   
67 ibid. s. 222. 
68 Dan tay 3. Daire, T. 24.12.1986, E. 1986/1201, K. 1986/2706; at f yapan yer: Uyan k, P., Rekabet Hukukunda 
Delil, Ankara 2003, s. 38. 
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 1995 tarihli bir karar nda ise Dan tay, vergiyi do uran olayla ilgisi tabi ve aç k 

olmayan tan k ifadesinin geçerli olmayaca na hükmetmi tir. Bu karar n mefhumu 

muhalifinden, vergiyi do uran olayla ilgisi tabi ve aç k olan tan k ifadesinin geçerli olaca  

sonucuna varmak mümkündür.69 

 YUK’un duru ma ile ilgili maddelerinde taraflar n dinlenmesinden bahsetmesine 

ra men tan ktan söz etmemesi de Dan tay taraf ndan tan k delilinin idari yarg lamada 

olmad  eklinde yorumlanm t r. Örne in, 1990 y l na ait bir kararda, bu gerekçe kullan lm , 

ve hatta sadece idari yarg da de il, VUK madde 3 ve VUK mükerrer madde 378 hükümleri göz 

ard  edilerek, vergi yarg lamas nda da tan k dinlenememesinin gerekçesi olarak YUK madde 

17 ve 18 gösterilmi tir. Bu Karara göre: “2577 say l  Kanunun 17 ve 18. maddelerinde 

duru mada taraflar n dinlenilece i hükme ba lanm , ahit dinlenilece ine ili kin bir hükme 

yer verilmemi tir. [...] Vergi Mahkemesince mahallinde ke if yap lmas ndan sonra Davac  

taraf ndan getirilen ve naylon fatura düzenledi i iddia edilen ... adl  ah slar n ifadeleri 

al narak düzenlenen tutanakdaki tesbitlere dayan larak ula lan sonuca göre tarhiyat n 

kald r lmas  yolunda karar verilmesinde hukuka uyarl k görülmemi tir.”70 

V. RE’SEN ARA TIRMA LKES N N VERG  YARGILAMASI HUKUKUNA 

HAK M D ER BAZI LKELER LE L K S  

V.1. Kamuya Yararl l k lkesi 

 Vergi yarg s n n ve genel olarak idari yarg n n en temel ilkesi, kamuya yararl l k 

ilkesidir.  Dolay s yla, di er tüm vergi yarg lama hukuku ilkelerinin yorumlanmas nda, kamuya 

yararl l k ilkesinin de göz önünde bulundurulmas  gerekmektedir. Hatta ö retide, di er tüm 

vergi yarg lama hukuku ilkelerinin, yönlendirici temel ilke olarak da adland r lan kamuya 

yararl l k ilkesinden türedi i ifade edilmektedir.71 Vergi yarg s , esas itibariyle idare edenlerin 

i lemlerinin denetlenmesi ve böylece, idare edilenlerin idare kar s nda korunmas n  

amaçlamaktad r. Dolay s yla, vergi yarg lamas  ile hukuk devleti ilkesi birbirleriyle oldukça 

                                                 
69 Dan tay 3. Daire, T. 1.2.1995, E. 1994/2506, K. 1995/294; Kazanc  çtihat Program  
http://www.kazanci.com.tr”. 
70 Dan tay 3. Daire, T. 25.12.1990, E. 1989/3460, K. 1990/3569; Kazanc  çtihat Program  
http://www.kazanci.com.tr”. 
71 Kumrulu, A., a.g.e. s. 83. 
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ilintili kavramlard r. Ayn  zamanda, vergi yarg lamas  ile kamusal adaletin sa lanmas  

amaçlanmaktad r.72 Vergi yarg s n n bu kamusal niteli i, re’sen ara t rma ilkesi de dahil olmak 

üzere di er tüm vergi yarg lamas  ilkelerinin yorumlanmas nda kamuya yararl l n ön planda 

tutulmas n  gerektirmektedir. 

V.2. Delil Serbestisi lkesi 

 Delil serbestisi ilkesi, belirli bir konunun ispat  için kullan labilecek delil türleri 

konusunda s n rland rma yap lmamas n  ifade etmektedir. Vergi yarg lamas nda kural olarak 

delil serbestisi esas  benimsenmektedir.73 Gerçekten de, vergi yarg lamas nda maddi gerçe in 

ara t r l yor olmas , bu gerçe in ortaya ç kart labilmesi için her türlü delilden 

faydalan labilmesini gerektirmektedir.  

 Frans z ö retisinde de delil serbestisinin idari yarg laman n bir gere i oldu u 

vurgulanmaktad r. Örne in Colson, asl nda medeni yarg lama hukukunda delil serbestisi 

oldu u yönünde insanlarda genel bir yarg n n bulundu unu, ama asl nda idari yarg lamadaki 

delil serbestisinin daha gerekli ve daha geni  bir kapsama sahip oldu unu söylemekte ve buna 

gerekçe olarak da, medeni yarg lamada esas olarak kanuni delil ilkesinin geçerli olmas na 

kar n, idari yarg lamada “mutlak gerçekli in” aran yor olmas n  göstermektedir. Bir ba ka 

gerekçe olarak da, medeni yarg lamada itham sisteminin olmas n  ve dolay s yla delillerin 

kullan l  s n rlar n n çok belirgin olu unu, buna kar n idari yarg lamada tahkik sistemi oldu u 

için ara t rman n daha geni  bir alanda kapsaml  olarak yap labilmesini göstermektedir.74 

 Vergi yarg lamas nda delil serbestisinin en önemli s n rlar  tan k ve yemin konular nda 

kar m za ç kmaktad r. Tan k konusu yukar da aç klanm t . Burada k saca yemin delilinin 

vergi yarg lamas ndaki konumundan söz etmekte fayda vard r.  

 YUK madde 31’de HUMK’a yap lan at fta yemin delilinden söz edilmemektedir. 

Dolay s yla, idare mahkemelerinde yemin delili kullan lamamaktad r. Dan tay içtihatlar  da bu 

                                                 
72 ibid. s. 84. 
73 Sunay, S. ., a.g.e. s. 57; Kumrulu, A., a.g.e. s. 87. 
74 Colson, J., a.g.e. s. 165 v.d. 
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yöndedir.75 Ayr ca, VUK madde 3’te vergiyi do uran olay ve bu olaya ili kin muamelelerin 

gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir denmek suretiyle, vergi 

yarg lamas nda da yemin delili aç kça yasaklanm t r.  

 Buna kar n, vergi yarg lamas nda, VUK madde 3’te belirtilen s n rlamalar dahilinde, 

yani vergiyi do uran olay ve bu olaya ili kin muamelelerin gerçek mahiyeti d nda kalan 

hususlarda yemin delili kullan labilir.76 Dolay s yla, re’sen ara t rma kapsam nda vergi yarg c  

bu artlarda yemin deliline ba vurabilir. 

V.3. ddia ve Savunma ile Ba l l k lkesi 

 Vergi yarg lamas nda taraflar iddia ve savunmalar  ile ba l d rlar.77 Bu kural, YUK 

madde 16/4 ve 21’de yer almaktad r.  

 YUK madde 16/4 uyar nca, “taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri 

savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler.” madde 21’de ise, 

“dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgeler, bunlar n vaktinde ibraz edilmelerine 

imkân bulunmad na mahkemece kanaat getirilirse, kabul ve di er tarafa tebli  edilir” 

hükmü yer almaktad r. Dolay s yla, dava açma süresi ve cevap verme süresi geçtikten sonra 

iddia ve savunman n de i tirilemeyece i ve geni letilemeyece i düzenlenmi  olmaktad r. 

 Buna kar n, söz konusu ilke medeni yarg lamada ve idari yarg lamada farkl l k 

göstermektedir. Buna göre, medeni yarg lamada iddia ve savunma, dava aç ld ktan veya cevap 

verildikten sonra de i tirilemez veya geni letilemez. Ancak, idari yarg lamada ve vergi 

yarg lamas nda, iddia ve savunma dava açma ve cevap verme süreleri dolduktan sonra 

de i tirilemez veya geni letilemez.  Dolay s yla, süresi içinde olmak kayd yla iddia ve 

savunman n geni letilmesi idari yarg lamada ve vergi yarg lamas nda mümkündür. 

 Hem medeni yarg lamada hem de idari yarg lamada ve dolay s yla vergi yarg lamas nda 

bu ilkenin, yukar da belirtilen farkl l a ra men, geçerli olma sebebi, gecikmi  adaletin adalet 

olmayaca  anlay d r. Ancak, bask n ilke olan kamuya yararl l k ilkesinin daha üstün 

                                                 
75 Dan tay 3. Daire, T. 24.12.1986, E. 1986/1201, K. 1986/2706; at f yapan yer: Uyan k, P., Rekabet Hukukunda 
Delil, Ankara 2003, s. 38. 
76 Sunay, S. ., a.g.e. s. 62. 
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tutulmas  ve iddia ve savunma ile ba l l k ilkesinin kamuya yararl l k ilkesine uygun olarak 

yorumlanmas  gerekmektedir.78 

VI. SONUÇ 

 Vergi yarg lamas  hukuku bir kamu hukuku dal d r ve amac  maddi gerçe e 

ula makt r. Vergi yarg c  bu amaç do rultusunda, gerek usule gerekse maddi olaya ili kin 

konularda kendili inden inceleme ve ara t rma yapma yetkisi ve hatta görevi ile 

donat lm t r. 

 Buna kar n, re’sen ara t rma ilkesinin Türk hukukunda belirlenen s n rlar , bu 

ilkenin i levsel gayesine uygun bir mekanizma olmaktan uzakla mas na yol açmaktad r. 

Gerçekten de, re’sen ara t rma ilkesi, yukar da incelenen bir tak m s n rland rmalar  

dolay s yla, i levsel gayesi olan maddi gerçe e ula arak idarenin etkin biçimde 

denetlenmesi ve kamunun menfaatinin sa lanmas  gayelerini tam olarak yerine getiremez 

hale gelmi tir.  

 dari yarg lama hukukunda ve dolay s yla vergi yarg lamas nda, örne in tan k 

delilinin kullan lam yor olmas , yukar da belirtildi i üzere ö retide baz  yazarlar taraf ndan 

idari yarg lama yönteminin bir gere i olarak ifade edilmektedir.  Ancak, idari yarg lama 

hukukunda ve vergi yarg lama hukukunda kullan lan yöntemler, esas nda duru mal  

davalarda tan k dinlenmesini engeller nitelikte de ildir ve hatta, idari yarg laman n ve 

vergi yarg lamas n n birer kamu hukuku dal  olmalar , tan k delilinin duru mal  davalarda 

kullan labilmesini gerekli k lmaktad r. 

  

                                                                                                                                                           
77 Y lmaz, E., “ dari Yarg da ddia ve Savunman n Geni letilmesi/De i tirilmesi Yasa ”, Ankara Barosu Dergisi, 
Say  3-4, 1983, s. 12 vd. 
78 Kumrulu, A., a.g.e. s. 87-88. 
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