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T.C. 
D A N I Ş T A Y 
Üçüncü Daire 

Esas No : 2015/11248 Karar No : 2015/8282 
 

İstemin Özeti avacı şirket adına 2012 yılı için re’sen salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar 
vergisi tarhiyatının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden Bursa …..Vergi 
Mahkemesinin ………. sayılı kararının bozulması istenmiştir.  
 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 
14’üncü maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hâkimi ………….in açıklamaları 
dinlenilerek işin gereği görüşülüp düşünüldü: 
 
2577 sayılı Kanunun 4001 sayılı Kanunla değişik 46’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında; özel 
kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi 
mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay’da 
temyiz yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmıştır. 
İdari yargılamada dava açma ve kanun yollarına başvurma süreleri kendine özgü hak 
düşürücü süreler olup, kamu düzenini ilgilendirdiğinden taraflarca ileri sürülmese bile davanın 
her aşamasında ilgili yargı mercii tarafından re’sen dikkate alınması gereken bir husus 
olduğu gibi bu sürelerin durması veya kesilmesini gerektiren durumlar ancak yasal bir 
düzenlemeyle yapılabilir. 
 
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde her yıl Temmuz 
ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanacağı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili 
işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği, belirtilen sürelerin 
mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacağı hükme bağlanmış olup, kanunun 
gerekçesinde düzenlemenin amacının, 3568 sayılı Kanuna göre çalışan meslek 
mensuplarının, mükelleflerin vergiyle ilgili mevzuattan kaynaklanan işlemlerini takip ederken 
maruz kaldıkları yoğun stresten uzaklaştırılmaları olduğu belirtilmiştir. 
Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenip, 30.6.2007 günlü 26568 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Mali Tatil Uygulanması Hakkında Genel Tebliğin 
“Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler” başlıklı 5’inci maddesinin 3’üncü bendinde, ikmalen, 
re’sen ve idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresinin, tarhiyata 
ilişkin vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olduğu, dava açma 
süresinin mali tatile rastlaması halinde sürenin mali tatil süresince işlemeyeceği 
açıklanmıştır. 
 
Yukarıda değinilen düzenlemelere göre, mükelleflerin vergiyle ilgili işlemlerini takip 
eden 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensuplarına yoğun şekilde ihtiyaç duyulan 
dönemlerde, bu meslek mensuplarının yeterli ölçüde dinlenmelerinin temin edilmesi 
amacıyla kanunla öngörüldüğü anlaşılan mali tatil süresince, 5604 sayılı Kanunda 
açıkça vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin işlemeyeceği kurala 
bağlanmış iken, benzer şekilde bir hükmün öngörülmediği temyiz başvurusuna ilişkin 
sürenin de işlemeyeceği sonucuna ulaşmaya olanak bulunmamaktadır. 
Bu durumda, her yılın 1-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan mali tatil süresince 
temyiz yoluna başvuru süresi işlemeye devam edeceğinden, Bursa …Vergi 
Mahkemesinin ………… sayılı kararının davacıya 1.6.2015 gününde tebliğ edildiği, 
temyiz istemine ilişkin dilekçenin ise otuz günlük süre geçirildikten sonra 31.8.2015 
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tarihinde Bursa … Vergi Mahkemesinde kayda geçtiği anlaşıldığından, temyiz 
isteminin süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine, davacıdan 492 sayılı 
Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı Tarife uyarınca 57,60 TL maktu harç alınmasına, kararın 
tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık 
olmak üzere, 18.11.2015 gününde oyçokluğuyla karar verildi. 
 
X.K A R Ş I O Y: 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 48’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında, temyiz 
dilekçelerinin, ilgisine göre kararı veren Mahkemeye, Danıştay veya 4’üncü maddede 
belirtilen mercilere verileceği ve kararı veren Danıştay veya Mahkemece karşı tarafa tebliğ 
edileceği, karşı tarafın tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebileceği, cevap 
verenin, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde temyiz 
isteminde bulunabileceği, bu takdirde bu dilekçelerin temyiz dilekçesi yerine geçeceği 
belirtilmiştir. 
 
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun birinci maddesinde, her yıl Temmuz 
ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanacağı, Haziran ayının son 
gününün tatil olması halinde, mali tatilin Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden 
başlayacağı, 2’nci maddesinde, son günü mali tatile rastlayan sürelerin, tatilin son gününü 
izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı hükmüne yer verilmiş, aynı Kanunun 
3’üncü maddesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken 
muhasebe kayıtları, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin 
mali tatil süresince işlemeyeceği, belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar 
işlemeye başlayacağı, 5’inci maddesinde ise tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile 
mahsup taleplerine ilişkin olanlar hariç bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza 
sorumlularına bildirilmeyeceği, ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde 
sürenin mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacağı ifade edilmiştir. 
Buna göre, davanın devamı niteliğinde olan temyiz başvurularının da 5604 sayılı Kanunun 
yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Dosyanın incelenmesinden, Mahkeme kararının davacıya 1.6.2015 tarihinde tebliğ edilmesi 
üzerine 31.8.2015 tarihinde kayda giren dilekçe ile temyiz isteminde bulunulduğu ve 
davacının temyiz dilekçesini 5604 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 3’üncü maddesi 
uyarınca mali tatili izleyen adli tatil içerisinde verdiği anlaşıldığından, temyiz isteminin esası 
incelenerek karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz. 

 
 

Saygılarımızla,  
YMM Kamber Gezginci                            Av.Seda Çalışkaner (Gezginci) 
kamber@kambergezginci.com.tr                           seda@kambergezginci.com.tr 
info@kambergezginci.com.tr                                       seda@caliskaner.av.tr 
 
 
 
 
 
 
Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı 
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel 
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık 
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b  yer alan 
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği 
nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik 
sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir. 
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