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Saytn SOME&, bu yaztyt, yagamln \dilnglilpiine kargth,k, insanh.k maluarh,lmdanz iidiing aldtpr,m kauramlarla yazdt m.
I. Yarrnsrzlagtrnlmrg gimdiki zamanlardaS adalet da$trcrsr:
yargr94
Kiiresellegme, teknolojiye dayah yeni ekonomi modellerini oluqtururken aym zamanda toplumsal yaqamrnda dokusunu deliqtirmiqtir. Siirecin
taqryrcrlarr bireyler oldu!'u igin, bu politikalara uygun yeni birey tipinin de
bigimlendirilmesi gerekiyordu. Nitekim, seksenli yrllarda ytikselen neoliberal politikalar, bugiin tiikettifi siirece varolans kendi birey tipini ttiketiciye
tahvil edereko yaratmrqtrr.

Ferda KESKiN, "Kdtiiliik Tbplumu ve Bigimin Muhalefeti: Ece Ayhan'rn $iirini Okumak
igin Kavramsal Bir Arkaplan Tasla[n", Cogito, giir,Yapr Kredi Yayrnlan-Ug ayhk diiqtince
dergisi- Sayr:38-Krg 2004,234 vd: gabgmanrn baqhfi bu yazrdan esinlenerek oluqturulmuqtur.
Marmara Universitesi Hukuk Faktiltesi Vergi Hukuku Anabilim Dah Oflretim Uyesi
Bakrr QAGLAR. Btilent TANOR{i anmak igin Universite Opretim Uyeleri Dernefi tarafrndan 8.4.2003 tarihinde Galatasaray Universitesinde diizenlenen "Ttirkiye'nin Demokratiklegme ve Anayasa Sorunu" konulu Panel.
Ni EfuGUR, "Kredi kartr kullammrnda zaman algrlamasr ve borglu yagam", Tbplum ve Bilim, Sayr 102, 2005,133.
'Adalet dalrtrcrsr" temsil deferi yargrg
kimlifme ait oldufu igin deferlendirmeler yargrg ve
yargr kararr iizerinden yaprlmrgtrr.
Zygmunt BAAMAI,I, "... Yeni iiriinlerin asal rolii, drintin tiriinlerini eskimiq giistermektir;
'eski'tirtinlerle
birlikte onlann gergekleqmemigvaatlerinin amsr da silinir gider. Umut higbir zaman ttimtiyle engellemeye uiramaz; bunun yerine, hep hareket tizerinde odaklanan,
hep yeni nesnelere doiru kayan ilgiyle stirekli bir cogku durumunda tutulur..."(19?), "...
Meta oyunu 6dril getirmez; tek itdtil oyunun kendisidir..." (215), Yasa Koyucular ile Yorumcular, Modernite, Postmodernite ve Entelektrieller Uzerine, ist. 1g96.
ERGiiR, "...Bireyin tiiketiciye tahvil edildigi bu meqrulagtrrma siirecinde, toplumsal delerler de aym qekilde paramn dncelik kazandrlr bir yOne diiniiqmiiglerdir. Biiyle bir ddniigiim, kagrmlmaz olarak kitlesel dlgeklerde gegitlendirilmiq bir tiiketim eyleminin, toplumsal anlam tagryrcrsrnadiinriqmesine yol agmrgtrr. Ttiketim bir kimlik edinme stirecine dii-
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Ashnda bu giinii yaqamaya dayah oluqturulan yaqam bigimi, bir yam ile
gegmiqinden kopmuq di!'er yam ile gelecek tasarrmrm yitirmiq dtinyaT anlayrsmr oluqtururken, yaqamrn tiim alanlanm de$qtiren, diiniiqttiren ve yeniden iireten bir toplumsal yaprmn taqlarrm var ediyor.
Kdklii diintigiimlerin yagandr[r bir siirece tamkhk ediyoruz8, bu yapr
hukuk ve hukukgularr etkiledi mi ya da etkiliyor mu? Yeni, ttketici birey tipine kargrhk diiqen hukuk alamnda mesleki kimlikler; iiflretim iiyesi, avuLat ve yargrg, nasrl defigtiler, defliqimi sorguluyorlar mr? Ulkesel iilgekte
sorgulama ktilttiriimiiz olmamasrnas rafmen iiniversitelerinlo, barolarrnll
ve yargrglannl2 ijnemli gabalanmn oldufunu gtirmek gerekiyor. Mesleki

I

ntiqmtig, idealleqtirilmiq bir yagam kurgusuna eriqmek igin sonsuzeageqitlenmiq metalar
diinyasrnda daha iyi bir yagam hedefine ydnelmiq bireyler, ister istemez siireklilik arz eden
bir borgluluk diingiisiine girmiglerdir... ........"(L29); "....Postmodern birey, zamail. yalmzca
qimdiki zaman cinsinden ifade edebilendir. Ustelik, iingdrtileri ve izdiiqiirmeleri, AIdo Ha'yannsrzlagm4 qimdiki zamart've bir 'sonradan edinilmiq gelecek'
eslelin siiyleyiqiyle bir
ekseninde iirgtitlenen toplumsal yagam karqrsrnda yok olmaktadrr.."(133); "...Biitiin bir toplumsal deneyim, qimdiki zamanrn, gelecekydnelimi olmaksrzrn bir dtiniigiimti olarak tasavvur edilmektedir. Toplumsal eylemi zaman ekseni iizerine izdiiqiirme amacr artrk geqerlili!{ni yitirdi!{ne giire, higbir pratik yanna brrakrlmamahdrr ..."(l'34).
Nalan BARBAROSOGLU,"Ge\ecek tasanmrm yitirmig bir diinyada iiykti yazmak", Varhk, Giintmiiztin iiyktisti, Arayrqlar, eflIimler, yiinelimler, Nisan 2005,3.

I

Ttirk Ceza Kanununun yiirrirliig'e girmesi 1 Haziran 2005'e ertelenmiq, Trirk Ticaret Kanunu Tasansr ve Tiirk Borglar Kanunu Tasansl tartrgmaya agrlmrqtrr'
) Celal ERKUT, Kamu Kudreti Ayncahklan ve T\rtuk Adalet Anlayrqr, istanbul 2004,
".....gtintimiizde idare yargrcrmn yetkilerinin, bir geliqkiler yumapr oluqturan 1982 Anayasasr diizenlemeleri sistematifinde oldukga srmrh ve edilgen bir yapr igine hapsedildigi ve
ddneminin baqladrfr siiylenebilir. ...idari tasartutuklufu"
adeta "yargrq inisiyatifinin
ruflar hakkmda idare yargrcrmn yiiriitmenin durdurulmasr karan verebilmesini neredeyse
imkansrz krlan, idare'nin takdir igeren ti[eleri iizerinde bir yargrlama yetkisi kullamlmasrm engelleyen Kurucu iktidar iradesinin sonradan di[er tiim siyasi iktidarlann aym yiindeki yaklaqrmr ile nasrrlaqmasr, Ttirk Kamu Kudreti inisiyatifrnin "tutuk adalet' anlayrqrmn
tisttnltigtinii tercihe etmesinin en temel giistergesidir. Diper taraftan, siyasi iktidarlann
idari yargr diizeni iizerinde yirmi yrldan fazla bir stiredir egemen krldrklan, hukuku kiigiimseyen ve hatta aldrrmaz ve aymaz yaklaqrm; idare yargrcrm da bezdirmig ve umutsuzlaqtrrmrqtrr. Oyle ki, bu durum idare yargrcmm da kabuk degiqtirmesine ve 1982 diizeni iincesinde idareye hukukla baflrhfr emreden "imperium" yetkilerini tamamen unutmasrna ve
Kamu Kudreti karqrsrnda -saman alevi gibi yanan birkag karan drqmda- edilgen, gekingen
ve hatta iirkek bir tutuma btininmesine yol aqmrqtrr. ..." (2L4-215).
1o Easan UnaI NALBANTOdZU, "iinirne.site A.$.'de bir'homo academicus':'Ersatz'yuppie
akademisyen" Tbplum ve Bilim, Homo Academicus AlIa T\rrca, Giiz 97 2003,7 vd.
11 istanbul Barosu tarafindan Mart 2004'de diizenlenen'Hukuk Devleti ve Yargt Reformu"
konulu sempozyumda, Hukuk fakiiltesi ii[retim riyelerinin tifretim iiyesi ve avukat kimliklerini birleqtirdiklerinde, diretim iiyesi-iiirenci-meslektaq ve ti!"retim iiyesi-yargrg kimliklerine dayah "hocam" iizerinden kurulan iligkilerde etik sorunsallaqtrrma yaprlmrqtrr. Tartrqma igin bak. Derdest Dosya' 2004/06.
12 Mustafa KUfLU,'Hukuk
Devletinde Yargrg Meqruiyetinin Gdrtintim Bigimleri", Hukuk
'Hukuka
Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi ile istanbul Barosu tarafindan ortaklaqa diizenlenen
Felsefr ve Sosyolojik Bakrqlay' konulu Sempozyum, HFSA Hukuk Felsefesi ve SosyolojiArkivi, 7, Hazrrl ayan: HoSrrettin OKqESLZ, istanbul Barosu Yayrm, Is1.2003,119vd.
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kimlik anlamrnda temel tespitlerin; refah diizeyinin yeterli olmamasr ve iq
ytiktintin goklupu iizerinde yolunlaqtr[rm gdriiyoruz. Bu iki tespiti de tiiketici birey tipinin temellendifi "tiiketim" baSlantrh; ekonomik ve iq yiikri anIamrnda yeterince" tiiketememek" olarak okuduiumuzda, yaqadr[r toplumun izlerini taqryan ve kendi izlerini brrakan hukukgulann da defigtigini
tespit etmek gerekiyor 13.
II. Sonsuzlulun
Karar

Kaygan Zeminlerinde Dalrtrlan Adaletin Belgesi:

Yargrlamalann sonuglarr karara diiniiqiiyor ve yazrhyor. Bunlar her
diinemde dafintrlan adaletin yazrh belgesi olarak varhklanm koruyor ve bazrlan izerinde de yrllarca konuquluyor Hukukgulann uf'raqtrklan hukuksal tartrqmalar, genel olarak spesifrk veya kuqku giitiiren uyu$mazhklar ile ilgilidirl4. Karar, yaSam olayr (olgular) ve yasa olayr (hukuk kurah) segimine (nitelendirme) dayah ise yargrcrn hem olgular
hem de hukuk kurah konusunda nicel-nitel gerekli donamma -bilgye- sahip olmasr gerekiyor. Bu genel yaklaqrm gergevesindeyargrg, hukuku uygularken iki soruya cevaplamak zorundadrr: l-) Bu kural uygulanabilir mi? 2) Uygulanacak olan kural bu mu? 15.Ashnda giintimiiz yargrg
kararlanna baktr$lmrzda pek gok sorunun cevapsrz kaldrSm gdrtirkenl6,
13 a) Bu sadece dikkat gekmeye yiinelik bir tespit, giinkii bu gahqmamn daha 6te bir amacr
yok.
b) Ornelin birey bilimsel ve teknolojik geliqme ile buluqtu!,unda tiiketici kimli!{ni temsil
ediyorsa, hukukqu kimli!{nin temsil de[eri neyle ifade edilecektir? Burada okur hukukta
teknoloji ile hukuk tekni!'inin biitiinleqmesini, bizim yapmadr$mrz tartrqmayr yapan alanlar tizerinden diigtinmelidir: "insanlann toplumsal varhklanm yeniden rirettikleri maddesel tiretimde nesneleqtirdikleri belli bir bilgi ve beceridir. Bunu teknik olarak adlandrnyoruz. Maddesel riretimde eylemin tasansrmn nesnesineyaklaqmasrmn yordamr olan teknik,
emek gticiiniin drgsal bir uzantrsr defildir. Teknik, emek-gticiintin iiz yaprlandrnlmasrm ifade eden bir olgudur..." Yagar GtiNEg, "Bilimsel ve Tbknik Geliqme: Emek Gtictiniin Yaprlandrnlmasr", Felsefe Yazrn, NISAN-MAYIS 2005, No 5, 2.
ra Stig JOBGENSEN, Hukuk ve Tbplum, Yayrna hazrrlayan: fuIehmet Teufik OZCAN,
Qevirj: |IIheTYAKSELBABA - Noaime BAySAN, ist. 2001, 116.

rs loncgNsnr,t,tzo.
16 Bu gahgmamn konusunu olugturan Damgtay karan, vergi hukuku dersinin dijnem sonunda (2.5.2005) yaptrlrm pratik gahgmalar iqin segtiklerimden bir tanesidir. Karann btittintiyle incelemeye defer olduf'unu dtiqiiniiyorum. Orne!'in kararda, davacr]ann talebi ile karar arasrnda mantrksal bafrn nasrl kurulduiunu anlamak miimktin degil, qiiyle ki: '...Istemin 6zeti: Bazr mal ve hizmetlere uygulanacak katma defer vergisi oranlanmn tespitine
iliqkin 22.12.1992 tarih ve 1992/3896sayrh Kararnamenin Eki Karara ekli (I) sayrh listeye; 3096 sayrh Tiirkiye Elektrik Kurumu Drqrndaki Kuruluqlann Elektrik Uretimi, Daflrtrmr ve Ticareti ile Giirevlendirilmesi Hakkrnda Kanun kapsamrndaki iqletme hakh devir
stizlegmesinekonu haklarrn devrinin eklenmesi suretiyle, siiz konusu haklann devrinin 7o1
oranrnda katma defer vergisine tabi tutulmasrna iliqkin 30.7. 2001 tarih ve 200U2789 sayrh Kararnamenin Eki Karann; sanayide ve meskenlerde kullamlan elektrik bedeli iizerindenVoLSoramnda katma deler vergisi hesaplamrken, igletme hakkrmn devrine iligkin sdzleqmelerden 7o1 oramnda katma defer vergisi ahnmasrmn Hazinenin kaybrna neden oldu-

1 01 4

Prof. Dr. Nih,al Saban

ii[retim iiyeleri ve avukatlann da sorulara cevap aramadrfrmn altrm gizmek gerekiyorlT.
1. Bigim: bir DamgtaY karan
Danrqtay 7. D., LI.3.2003,4997/55518;
"De,t)a, 3065 sayilr' Katma De{er Vergisi Kanunun 28'inci maddesinin
uerdipi yethiye dayantlarak Bakanlar Kurulunca 2.8.2001 tarih ue
24481 sayr,lt.Resmi Gazete'deyayt'mlanarak yiirilrlii$e giren 30'7.2001
tarih ue 200112789 sayilt, Kararnamenin Ehi Karartn iptali isterniyle;
...Konsorsiyumuadtyla olugturulan adi ortakh,k ile konsorsiyumdayer
alan gergek hiEiler tarafi,ndan agilmr.pttn
Borglar Kanunu,nun 520'nci ue deuamt,maddelerinde diizenlenen adi or'
takltk, tiizel kigili*e sahip depildin Bu hukuki durum kargtstnda; tilzel
higiti{i olrnayan, medeni haklardan yararlanma ue bu haklart kullanma ehliyeti bulunrnayan adi ortakltpt'n, yargt mercilerinde, yargt'Iamanm higbir agamastnda taraf olmastna olanak bulunmadtptndan; dava,
gergek kiEi davaa'lara hasren incelendi:
2SZ7 sayth.idari Yargtlama UsuIil Kanununun 2'nci maddesinin 4577
saytlr,Kanunla d.epiEik(a) ft.hrasmda iptal daualart,; idari iglemler hahh.nda yetki, Eekil, sebep,konu ue maksat ydnlerinden biri ile huhuka ayhtrt olduklanndan dolayr. ipta.lleri igin menfaatleri ihlal edilenler tara'
fi,ndan aElan daualar olarq,h tantmlanmt gtt'r.
defer vergisine tabi
[u; aynca GSM tesis ve igletme hakkr devirleri Vo17 oratrnda katma
iutulurken, elektrik santrallerinin iqletme hakkrmn devrinin 7o 1 oramnda katma defier
vergisine tabi tutulmasrmn egitlik ilkesine aykrn oldulu ileri siirtilerek iptali istenmektedir.......ftJRK MiLLETI ADINA.......Kiralamamn, 3065 sayrh Kanunun 4'iincii maddesin'hizde, teslim ve teslim sayrlan haller ile mal ithalatr drErndakalan iqlemler arasrnda bir
met'tiirii olarak sayrldr$ ve devir siizleqmesiile igletme hakkrm devir alana birgok yiiktimItiltikler getirdili dikkate almdr$nda, dava konusu dtizenlemede, Anayasanrn 73'iincii
maddesine ve Bakanlar Kuruluaa muhtelif mal ve hizmetler ydnrinden farkh vergi oranlan tespit etme konusunda yetki veren 3065 sayrh Kanunun yukanda amlan 28'inci maddesine aykrn|k gtiriilmemiqtir....' (Lebib Yalkrn Yayrmlan, Katma Defer Vergisi Mevzuatr,
Cilt (B), Krsrm III, Katma Defer Vergisi Kanunu ile ilgili Damgtay Kararlan, Srra No.145).
Bu degerlendirmelere baktrgrmtzda dava amag baflantrh Bakanlar Kurulunun takdir yetkisini kullanmasrnda eqitlife aykrnl* iizerine kurulmuqken, karar konu ile ilgili Bakanlar
Kurulunun yetkili oldulunu s6yler. ikisi arasrnda mantrksal baf-rn nasrl kuruldu!'unu anlamak mtimkiin giiriinmiiyor t'L b"ki de kurulmadrlam siiylemek gerekiyor. Ayrrca iYUK
24, (b) ve (e) frkralanmn birlikte defierlendirilmesi gerekiyor. Buda mantrksal olarak davacrmn iddialanna karqrhk gelecek karar gerekqesidir.
17 Vergilendirme alanrnda pek gok qey hak ettigi bigimde tartrqrlamtyor. Qtinkii stirekli reform(!) yaprlyor. Bu yaklaqrmr reform depil ama yasa fetiqizmi olarak nitelendirmek gerekiyor gtinkii reform adr altrnda yaprlan yasa defiqikliklerinin btiyiik bir go[unluflu bir tin."-ki yur" def.iqikligini tekrar kabul etmekten ibarettir. Burrun tabula roso vergiciler olugturma politikasr olarak genelde baganya ulaqtr[.[[ siiylemek mtimkiindiir
18 Bakrmz dipnot 15.
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Hukuk deuleti olrnanrn en bagtagelen hogulu id,arenineylem ue iglemlerinde huhuka uygun dauranmasr,,bu eylem ve iglemlerinin yargr, denetimine tabi olmastdm Bu kogulun gergeklegtirilmesinisaplayacak aragIard.an birisi olarak hukuk diizenimizde yer alan iptal daualannda, hale
ihlatinden daha genig bir kauram olan menfaat ihlalinin 6n kogul olarq.k kabul edilmesi, bu anlaytgt'nbir sonucudun
Bu itibarla, nihai tiiketici olmasr dolaytstyla katma deperuergisinin ast'l
yt)hlenicisi (rnilhetlefi)honumundaki her bireyin, uergi oranlart ile ilgili
olarak toplumun ti)milnii ue dolaytstyla kendi menfaatini zedeleyen,kanxu ydr&rtna ue hukuh deuleti esaslanna ayhtrt,olan dilzenleyici iElem'
lere kargt,d.auaagma hahkr,bulundupundan, dauah idarenin, dauaulartn daua agmahta rnenfaatlerinin bulunmadt*t yolundaki defi yerinde
gi:rilImeyereh igin esasrnt'nincelenmesinegegildi:" .."
2. Yokedici muhalefe t2 "... d.aaah' idarenin, d,auact'lan'n dav a
bulunmod.t Pt' yolund'ahi def i"
agmakta menfaatlerinin
Kararda ardrqrk bigimde; dava agmak, menfaatinin bulunmasr, defr gibi birbirine yakrn kavramlar yer ahyor. Kararda bu yakrn kavramlann yan
yana getirilmesiyle ortaya grkan kawamsal dizin hukuka uygun mudur?
idari yarglama Usulii Kanunu (|YUK) 31, ehliyet de dahil bazr konuIarda Hukuk usulii Muhakemeleri Kanununun (HUMK) uygulanaca$m
belirlemigtirlg. O halde biz iince vergi yargrsrnda, dava teorisinin konulanndan birini oluqturan ehliyet ile ilgili HUMKnun belirledifi kurallan tespit
etmeliyiz, ardrndan iyUX kurallan ile karqrlaqtrrarak karardaki kavramsal
dizinin hukuka uygun olup olmadr$mn cevabrm aramahyrz'
a) Hukuk Usulii Muhakemeleri

Kanunu

aa) Dava gartlan
Taraflar, dava agmakla istedikleri hukuki korunmayr, belli koqullara
baflanmrq olan yargrlama sonunda elde edebileceklerdir. Dava qartlan2O
Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanunun Uygulanacafl Haller (IYUK
31); 1. Bu kanunda hiikiim bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, rigtincii gahrslann davaya katrlmasr, davamn ihban, taraflann vekilIeri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkiqi, keqif, delillerin tespiti, yarglama giderleri, adli yardtm hallerinde ve duruqma srrasrnda taraflann mahkemenin sukununu ve
inzibatrm bozacak hareketlerine kargr yaprlacak iqlemlerde Hukuk Usulii Muhakemeleri
Kanunu hiikiimleri uygulanrr. Ancak, davamn ihban ve bilirkiqi seqimi Danrqtay veya hakim tarafrndan re'sen yaprlrr.
2. Bu Kanunun ve yukandaki frkra uyannca Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanununa atrfta bulunan haller sakh kalmak iizere, vergi uyuqmazhklanmn gaiztimiindeVergi Usul Kanununun ilgili hiikiimleri uygulamr.
Medeni Yargrlama Hukuku, Cilt l-il, Yerel Mahkemelerde Yargrlama,
Soim iiSffittOAd,
KanunYollan ve Tahkim, 7. Baskr, Istanbul 2000' 283.
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olarak nitelendirilen bu koqullar usuli ve maddi hukuka iliqkin dava gartlan olarak ikiye ayrrlrr2l. Usuli dava qartlan, mahkeme, taraflar ve dava konusu Seyeiliqkin olanlardrr22.
aaa) Taraf ehliyeti
Bir davada taraf olabilmek, HIIMK 38'e giire Medeni Kanun (MK) kapsamrnda belirlenecektir. Taraf ehliyeti, MK 8 ve 48 deki hak ehliyetine karqrhk gelir23.
bbb) Dava ehliyeti
Bir kimsenin bir davayr bizzatveya tayin edeceii bir (iradi) temsilci vasrtasryla takip edebilmesi veya usuli muameleleri bizzat veya bir temsilci
vasrtasryla yapabilme ehliyetidir2a. Bu da medeni hukukun haklan kullanabilme ehliyeti (MK 9), fiil ehliyetine karqrhk gelir.
bb) Layihalar

teatisi

Davah dava karqrsrnda geqitli savunma olanaklarrna sahiptir. Bunlar
usuli ve esasa iliqkin savunma sebepleridir. Usuli savunma sebepleri dava
qartlarr ve iptidai itirazlat2s olup, esasa ait savunmalar ise inkar, itiraz ve
defrlerdir26.
aaa) itiraz
Maddi hukuk manasrnda ltfuazIar, davacrmn ileriye stirdtiiti hakkrn doiumuna engel olan veya dofmug olan hakkr ortadan kaldrran olaylardrr2T.
Davamn dayandr[r olaylar inkar edilmemekle beraber, hakkrn ve talep hakkrmn bulunmadrprm gtisteren bazr olay ve sebeplerin ileri siirtilmesidirzs.
Bir drnek: hakkrn diismiis olmasr itftazr.
bbb) Defi
Defi (exceptio), Roma Usul Hukukunda formulaya dayamr2e. Defr, da-

zt tisrifuo.td,zas.
zz tisrtixned,2lT vd.
ze iisrtho'ad.zas.
z+ tisrtiwotq zst.
zs Asriiwol.d,+sz.
ze Osrtj..;lltnl.d,
s+s.
zt itsriiuned,st+.
28 Zait iAnn, Medeni Hukuka Giriq, ist.19?1, 293.
29 Betgin ERDOdMUFlBiiIcnt
TAEiROGLU, Roma Usul Hukuku, istanbul Universitesi
Yayrnlanndan No: 2690, Hukuk FakiiLltesi,606, istanbul 1980, 15 vd..;'Formula usulii ise,
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vahyr koruyan bir krsrmdrr ve kullamp kullanmamak davahmn arzusuna
veya bilgisine baflrdrrso.
Maddi hukuk manasrnda defr, borglamlmrg bir edimin devamh (daimi
olarak) veya gegici olarak (yani muayyen zaman igin) yerine getirilmesinden
kagrnmaya (imtinaa) imkan veren bir haktrr3l. Hak ve talep hakkr vardrr,
fakat buna raimen borglu borcunu yerine getirmekten kaqrnmak hakkrna
haizdirs2. Bir iirnek: zamanasrml.

b) idari Yargrlama Usulii Kanunu
aa)Dava gartlan
Davamn kabul qartlan, iinkogullar ve iizii ile ilgili qartlardan olugur.
davahya yeni bir miidafaa imkam vermiqtir In iure safhada, kendisine karqr ileri siir0len
iddialann dofru oldulunu kabu] etmekle beraber, kendisini mahkumiyetten kurtaracak
bagka bir hadisenin bulundufunu ileri stirer ve magistra, forrnula'trn intentio'su 1le condemnatio'stJarasrna, exceptio(defi) denen bir losrm ilave edilerek, hakim iiniinde bunu ispat etti!{ takdirde, beraat etmesini saflardr. Davahnrn, exceptio ile ileri siirdiifti hadise,
condernnatio'yu yeni garta ba!'layan bir ctimle halinde ifade edilmekte idi. $u halde defr,
'yeter ki', gibi stjzlerle baqlayan bir nevi 'saformula'rnn mantr[r iginde, qu kadar var ki';
vunma'idi: Bu savunma, davacrmn d,ernonstratio'daileri stirdii{ri hadiseyi, ve intentio'da
belirttili hukuki mesnedi reddetmeden, istisnai bir durum dolayrsryla, condemnatio 1le verilecek kararr kendi lehine gevirecek mahiyette idi. O zaman /orrnula'nrtt mantrf,r qu gekli
alryordu: 'Hadise qudtt (demontratio); davacrmn hukuki mesnedi ise qunlardrr (intentio);
gerek hadise, gerekse hukuki mesnetler sabit olursa, hakim davahyr mahkum edecektir,
yeter ki, davahmn ileri siirdiifti gu difer hadise veya hukuki vaziyet de (exceptio)dolru olmasrn." IAHIROdLUIERDOCMUF,
Roma Hukuku Dersleri, 4 Basrm, istanbul 2005,
(234 vd.) usul hukuku bu kitaba aktanlmrgtrr. Ancak, bu gahqmada usul hukukunun ayn
olduiu baskrsr tercih edilmigtir). Ziya UMUR, Roma Hukuku, 3. Basr, Istanbul 1999, 250
vd..; DI MARZO S, Roma Hukuku, Beqinci tab'rndan geviren Ziya Umur, istanbul 1954,
IO9-LI0;BUKLAND W. 17.,AManual of Roman Private Law, Reprint of the secondedition
(3 rd printing), Cambridge 1953, Scientia VerlagAaIen,39T-399.

30 nnoodaag EAHiBodLU, 22-28.
st USfiiNnlG, SAe;
imon E. POSfACIOdLU;"Qeniq
manada
delilerde,iki ayn kategori
halinde miitalaa edilebilir: biri, medeni hukuk anlamrnda itirazlar (Einwendung veAlmanca terimin kargrhlr olarak Fransrz hukuk literatiiriirrde tutulmuq olmakla beraber daha ziyade isviqre eserlerinde istimal edilmekte olan (objection); dileri de, medeni hukuk anlamrna giire defrler (Exception) ki, bunlara dar manada defiler de demek mrlmkiindtir.." Medeni Usul Hukuku Dersleri, 1911 Sayrh Kanuna Giire Yazrlmrg,Altrncr Basr, ist.1975,274.;
Yovuz ALANGOYNKaIn|I
YILDIRIMINeUbiI
DEREN-YILDIRIM.
Medeni Usul Hukuku Esaslan,4. Basr, istanbul 2004,265,218.
32 |MRE,293;Andreas
von TUHR, "..Davacrmn hakkrna mani tegkil eden bu nevi vakralann ileri srirfllmesine yeni medeni hukuk doktrininde ve AMK.da (Einwendung) denilmektedir. Medeni hukukta ve AMK. Istrlatrnda, itiraza defiler tekabiil eder. itiraza muhalif olarak defi, davah lehine htikiim tevlit eden bir vakra deiil, davahmn borglu bulunduiu edayr hususi sebebeistinaden yerine getirmekten imtina eylemesine miisaade eden bir haktrr.
itiraz, dermeyan etmek bir vakra ileri siirmektir; bir defi dermeyan etmek ise, bir irade beyam ile bir hakkr kullanmaktrr..." Borglar Hukukunun Umumi Krsmr, Cilt:1-2, Qeviren: Ceuat EDEGE, Yargrtay Yayrnlan no:15, Ankara L983,27-28.
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Bunlardan birincisi davamn usuliine ve qekline yani qekli hukuka, ikincisi,
esasrna yani maddi hukuka ait qartlardrrs3.
aaa) EhliYet
iyUX. 14 madde, iptal davasrmn iin qartlarr olarak kabul edilen, dilekqeler iizerinde ilk incelemenin;
a) giirev ve yetki,
b) idari merci tecaviizii,
c) ehliyet,
d) idari davaya konu olacak kesin ve yiirtitiilmesi gereken bir iglem olup
olmadr$,
e) siire aglmr,
f) husumet,
g)3 ve 5 maddelere uygun olup olmadrS,
ile ilgiti yaprlacafrm belirler.
31'e giire HUMK gtire, HUMK da MK ya giire belirleneEhliyet, iWf
ceflini sdyler. O halde taraflar ile ilgili kurallar, yukanda tespitini yapttfrmrz HUMK'nun dava qartlan iginde belirlenen taraf ve dava ehliyeti ile ilgili kurallardrr.
bbb) Menfaat ihlali
iyUX 2,1,a) idari iqlemler hakkrnda yetki, qekil, sebep,konu ve maksat
yiinlerinden biri ile hukuka aykrn olduklanndan dolayr iptalleri igin menfaatleri ihlal edilenler tarafrndan agrlan iptal davalan, diizenlenmiqtir. Menfaat ihlali, dava qartlarrndan davacryla ilgili qartlardandrr. iptal davasrnda
menfaat qartr davarun esasrna ait olmayan, drqrnda kalan ve sadece davamn kabulti ve dinlenmesi igin aranan bir usul ve qekil qartrdrr: menfaatin
ihlal edilmiq olmasr davamn neticesine tesir etmez34.
3 3 Stdtk Sami ONAR, idare Hukukunun Umumi Esaslan, III Cilt, Uqiincti Basr, ist., 1776;

geref GdZiiBiiYAK,

Y6netsel Yargr, Giincelleptirilmiq 20. basr, Ankara 2004' 136.

34 ONAR, l78L ".... Yani menfaatin ihlal edilmemig olmast.davantn reddi ueya ihlal edilmig

olmast dauantn kabulii ile bu menfaati ihlal edenhukuki tasarrufun iptali igin bir sebepteghil etrnez.Bu gart dauada ciddiyeti temin etmek, alakastz kimselerin liizumsuz rnilracaatlarla idari kaza rnercilerini iggal etrnelerinemani olrnak iqin konulmug gekli bir gartttr: Da'
uaclnln kararla cidd,i ue m.akul bir alakast oldu$u ve binaenaleyh davastntn da ciddi ue sa'
mimi bulundupu anlagtlan daua kabul edilin Esas hahktndaki harard'a arhk bu menfaat
fartlnrn hig yeri ue tesiri yohtur; menfaatin meucudiyeti ue ihlal edilmiq oldupu sabit olsa ue
fahat idari harardn bir sakatlft, bir iptal sebebibulunmasa iptal talebi reddedilir ue menfaati ihlal edenharar yiiri)rliikte kalrnakta deuam eder...."i
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Davamn dinlenmesi igin davacrda aranan bu menfaatin maddi nitelikmali hrymeti ve ehemmiyeti haiz bulunmasr qart olmamak; ciddi
olmasr,
te
ve makul manevi bir alaka ve menfaat de davamn kabulii igin yeterli bulunmakla beraber meqru, qahsi ve halen mevcut bir menfaat olmasr lazrmdrrss.
bb) Tebligat ve cevap verme
aaa) itiraz
iyUf 16 rncr maddede dava dilekgelerini ve eklerinin dava5ya teblig'
edileceli ve bunlara cevap verilebilece$, hakh sebeplerin bulunmasr halinde taraflann talebi iizerine otuz gtirrii gegmemek iizere siire verilebileceli
diizenlenmiqtir. Davahmn davamn aqrlmasrna, qekline karqr iine siirece$
savunmalardrr36.
bbb) Defr
Davahmn davacrmn iddiasrm giiriitecek baqka iddialar veya hukuki sebepler dne stirtilmesidir. idari muhakeme usuliinde de daha gok tam yarg
davalannda, fakat, yukanda stiylediiimiz gibi, srmrh hallerde, defi qeklinde savunmalar yaprlabilir. iptal davalannda sebep unsuruna karqr bu neviden bir savunmaya rastlamak miimkiindiir3?.
3. Deferlendirme
Dava qartlarr, layihalar teorisinde savunmaya iliqkin usule, defr ise esaDava qartlart yarglg tarafrndan re'sen gtiz tiniinde bulundurulur,
aittir.
sa
definin savunma yolu3s olarak kullamhp kullamlmamasr ise dava edilenin
iradesine baflrdrr, yar$g bunu kendilifinden giiz |niine alamaz3e.O halde
dava qartlarr defr olarak ileri si.irtilemez.
III.Qa!"rnda hazrr bulunmak40 ve uzak bir geleceiin
olmak igin sadece bir davet

gaidaErar

Yaqamrn geqitli alanlarr.nda hukukgu olarak tagrdrsmrz mesleki kimliklerimiz altrnda, etik deferler ve mesleki iizeni tartrqmaya baqlamak, ga!'daq
bir sorumluluk olarak hepimizin tiniinde duruyor. Bu gahqma sadecebir davet.
35 oNAR,rer; GOztiBWUx, rca
36 oNAr, tg?8.
37 ONAR, 1979.

38 iann,zgz.
39 iMnE, zg\.
+o gldzln,
adr gegenpanel.
4r Can ALKOR, "Nietzsche: Uzak (?) Bir Gelecefin Qafdaqf', Cogito, Nietzsche: Kayrp Bir Krta, Sayr:25-Krg2001, 291 vd.

