
 
 

  

 

 1 

 

SİRKÜLER SAYI: 2022/141                                                   13.7.2022  

 
İADESİ TALEP EDİLEN VERGİLERE İLİŞKİN OLARAK AÇILAN 
DAVALARDA TEMİNAT ALINMADAN YÜRÜTMENİN 
DURDURULMASI KARARI VERİLEMEYECEĞİNE DAİR KANUN 
HÜKMÜ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR 
 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK)’nun 27. maddesinin (4) numaralı 

fıkrasına 19.1.2022 tarih ve 7351 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen beşinci 

cümleyle “vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan 

davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin 

durdurulması kararı verilemeyeceği” hüküm altına alınmıştı. Söz konusu değişikliğe 

ilişkin olarak 25.01.2022 tarih ve 2022/019 sayılı sirkülerimiz ile bilgi verilmişti.  

 

Samsun Vergi Mahkemesi, Anayasa’nın 2., 10., 13., 35., 36. ve 125. maddelerine 

aykırılığını ileri sürerek yukarıda zikredilen kanun hükmünün iptali için Anayasa 

Mahkemesi (AYM)’ne başvuruda bulunmuştur.  

 

AYM bahse konu iptal başvurusunu değerlendirmiş ve 7.7.2022 tarih ve 31889 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 1.6.2022 tarih ve 2022/70 sayılı Kararıyla Anayasa’nın 

125. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle İYUK’un 27. maddesinin (4) numaralı 

fıkrasının beşinci cümlesinin iptali yönünde karar vermiştir. AYM’nin iptal kararı 

sonrasında, vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan 

davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için idari yargı mercilerince 

dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat talebinde bulunulmayacaktır. 

İYUK’un 27. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Danıştay veya idari mahkemeler, idari  

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3294.pdf


 

 2 

 

işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari 

işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 

herhangi bir teminat talebinde bulunmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar 

verebileceklerdir.      

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

                        MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

Anayasa Mahkemesi’nin 1.6.2022 tarih ve 2022/70 sayılı Kararı 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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