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ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – GECİKME ZAMMININ TAHSİLİ
AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ - ZAMANAŞIMINI KESECEK
BİR ÖDEMENİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI - ASIL ALACAĞIN
ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI GEREKÇESİYLE VERİLEN İPTAL
KARARININ İSABETLİ OLUŞU

ÖZET: Davacının Aralık/1994 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesini
süresinde vermiş olmasına rağmen, beyana göre tahakkuk ettirilen verginin vadesinden sonra
ödendiğinden bahisle hesaplanan gecikme zammının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini;
1995 yılına ait kamu alacağının, 31.12.2000 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğradığı; davalı idare
tarafından, mükellef kurumca 15.9.1997 ve 15.10.1997 tarihlerinde, … ve ….- lira tutarında
ödemelerde bulunulduğu ileri sürülmekte ise de, ödemelerin bizzat mükellef tarafından değil, idarece,
re'sen, mahsup yoluyla yapılması ve mahsup fişlerinin 4.5.2001 tarihinde düzenlenmiş olması
karşısında, ödemenin de bu tarihte yapıldığının kabulü gerekeceğinden, olayda, zamanaşımını
kesecek bir ödemenin söz konusu olmadığı, asıl alacağın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle iptal
eden vergi mahkemesi kararı isabetlidir.

(6183 S. K. m. 102, 103)
 
İstemin Özeti: Davacının Aralık/1994 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi
beyannamesini süresinde vermiş olmasına rağmen, beyana göre tahakkuk ettirilen verginin
vadesinden sonra ödendiğinden bahisle hesaplanan gecikme zammının tahsili amacıyla düzenlenen
ödeme emrini; 1995 yılına ait kamu alacağının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 102'nci maddesi gereğince 31.12.2000 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğradığı;
davalı idare tarafından, mükellef kurumca 15.9.1997 ve 15.10.1997 tarihlerinde, 500.000 ve
1.000.000.- lira tutarında ödemelerde bulunulduğu ileri sürülmekte ise de, ödemelerin bizzat mükellef
tarafından değil, idarece, re'sen, mahsup yoluyla yapılması ve mahsup fişlerinin 4.5.2001 tarihinde
düzenlenmiş olması karşısında, ödemenin de bu tarihte yapıldığının kabulü gerekeceğinden, olayda,
6183 sayılı Kanunun 103'üncü maddesinde öngörülen, zamanaşımını kesecek bir ödemenin söz
konusu olmadığı, asıl alacağın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle iptal eden Ankara İkinci Vergi
Mahkemesinin 18.12.2002 gün ve E:2002/394; K:2002/838 sayılı kararının; davacı tarafından 1997
yılı içerisinde ödemede bulunulması, zaman aşımı süresini kestiğinden, olayda zaman aşımının
bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.
 
Tetkik Hakimi Çağlar IŞIK'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 s. Kanunun
49'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz istemi
reddedilerek kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
 
Danıştay Savcısı H. Hüseyin TOK'un Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların
temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
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Kanununun 49'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine
uymadığından, istemin reddiyle temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
 
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bulunan mahkeme kararı, aynı
gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine;
kararın onanmasına, 06.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 / 2


