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BÖLÜM 12. HUKUK BİRİMİ ÇALIŞMALARI

12.1 ODAMIZCA AÇILAN VE ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN 
DEVAM ETMEKTE OLAN/SONUÇLANAN DAVALAR

Bakanlıklar ve diğer kurumlarca Odamızın iştigal alanına 
dair yapılan düzenleme (Yönetmelik, Genelge) ve  idari iş-
lemlere, çeşitli özelleştirme süreçlerine ve diğer uygulama-
lara yönelik olarak Odamızca açılan ve geçmiş dönemlerde 
açılıp da  süreçleri bu dönemde devam etmekte olan/so-
nuçlanan davalar:

• TSE’nin yayımladığı “Karayolları Taşıtları Yakıt Sistemleri-
nin Sıvılaştırılmış Petrol Gazı  (LPG) Kullanımı İçin Dönüşü-
münü Yapan Yerler-Genel Kurallar” TS 12664-1 Kasım-2006 
Standardı’nın ve söz konusu Standardın kabul edilmesine 
ilişkin davalı TSE’nin Teknik Kurulu’nca alınan 23 Kasım 
2006 tarihli Kararın iptali istemiyle geçmiş dönemlerde açı-
lan, Standardın ve Teknik Kurulu Kararının kısmen iptaline 
karar verilen davada, karşılıklı olarak yapılan temyiz baş-
vurusunun reddi üzerine Odamızca yapılan karar düzeltme 
isteminin reddine karar verilmiştir. 

• 13.10.2004 tarih ve 25612 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama 
Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkın-
da Yönetmeliğin bir maddesinin  iptali istemiyle  geçmiş 
dönemlerde Odamızca açılan davada verilen iptal kararına 
rağmen, davalı TKİ’nce 08.10.2005  tarih ve 25960 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Gö-
revde Yükselme  ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde iptal 
edilen hükümle aynı düzenlemeye yer verildiğinin tespiti 
üzerine Odamızca açılan ve  dava konusu  işlemlerin ipta-
line karar verilen dava, davalının temyiz başvurusunun da 
reddine karar verilmiştir. Süreç, davalı TKİ’nce yapılan karar 
düzeltme aşamasında devam etmektedir. 

• Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nde  Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in 1 ve 5. maddelerinin iptali 
istemiyle açılan ve davanın reddine karar verilen davada 
Odamızca yapılan karar düzeltme isteminin reddine karar 
verilmiştir.

• TSE’nce  oluşturulan “Yetkili Servisler- Asansörler, Yürü-
yen Merdivenler ve Yürüyen Yolcu Bantları İçin Kurallar” TS 
12255- Standardı’nın ve söz konusu Standardın kabul edil-

mesine ilişkin davalı TSE’nin Teknik Kurulu’nca alınan 2 Şu-
bat 2006 tarihli, yine sözkonusu Standardın tadil edilmesine 
ilişkin 25 Nisan 2006 tarihli Kararlarının iptali istemiyle geç-
miş dönemlerde Odamızca açılan ve kısmen  iptal yönünde 
karar verilen davada, iptal edilen kısım yönünden davalı 
TSE’nin karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiştir.

• Ulaştırma Bakanlığı’nca 17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 
bazı hükümlerinin iptali istemiyle geçmiş dönemlerde Oda-
mızca açılan ve dava konusu işlemlerin iptaline karar verilen 
davada, davalı Bakanlık’ın karar düzeltme isteminin reddine 
karar verilmiştir. 

• LPG’li araçların periyodik muayenelerinde LPG Sızdırmaz-
lık Raporu aranması koşulunu ortadan kaldıran Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan 2011/KUGM-17/ARAÇ 
MUAYENE sayılı ve 19.12.2011 tarihli Genelgesinin bazı 
hükümlerinin iptali istemiyle geçmiş dönemlerde Odamızca 
açılan ve davanın reddine karar verilen davada, temyiz baş-
vurumuzun ve sonrasında da karar düzeltme istemimizin 
reddine karar verilmiştir. 

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 26.06.2012  ta-
rih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Araçların 
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in bazı hükümlerinin iptali 
istemiyle geçmiş dönemlerde Odamızca açılan ve davanın 
reddine karar verilen davada, temyiz başvurumuzun ve son-
rasında da karar düzeltme istemimizin reddine karar veril-
miştir. 

• Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın bir vatandaşa iliş-
kin “Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Programı ile 
Makine Mühendisliği Programının eşdeğer olduğuna iliş-
kin denklik tanıyan 14.12.2012 tarihli işlemi ile bu işleme 
dayanak gösterilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun  
05.12.2012 tarihli toplantısında almış olduğu kararının iptali 
istemiyle geçmiş dönemlerde Odamızca açılan ve  denklik 
işleminin iptaline karar verilen davada, davalıların karar dü-
zeltme isteminin de reddine karar verilmiştir. 

• Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yük-
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sek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na yaptığı başvuru üzerine, 
“Mühendislik Fakültesi- Makina ve İmalat Mühendisliği 
Bölümü” mezunlarının “Makina Mühendisliği Bölümü” ile 
denk olduğuna ilişkin “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı”nın 
05.04.2013 tarihli işlemi ile bu işleme dayanak gösterilen 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 27.03.2013 tarihli top-
lantısında almış olduğu kararının iptali istemiyle geçmiş 
dönemlerde Odamızca açılan davanın süreci, bu dönemde 
de devam etmiş olup, davanın reddine karar verilmiş, süreç 
Odamızca yapılan temyiz başvurusu aşamasında halen de-
vam etmektedir.  

• 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nin bazı hükümle-
rinin iptali istemiyle geçmiş dönemlerde Odamızca açılan 
davanın süreci, bu dönemde de devam etmiş olup, davanın 
reddine karar verilen davada Odamızca yapılan temyiz baş-
vurusunun da kesin olarak reddine karar verilmiştir.   

• İki vatandaşın başvuruları üzerine Yüksek Öğretim Kuru-
lu Başkanlığı’nın Azerbeycan Devlet Neft Akademisi’nde 
”Petrol ve Gaz Üretim Makinaları ve Teçhizatı” alanında 
eğitim görenlerin yurdumuzdaki “Makine Mühendisliği” 
bölümü ile eşdeğer olmadığına ilişkin Yükseköğretim Yü-
rütme Kurulu’nun 06.12.2012 tarihli kararının iptal edilerek, 
sözkonusu alanda görülen eğitimin “Petro-Kimya Makine ve 
Donanımları Kolunda İhtisaslaşmış Makina Mühendisliği” 
diplomasına denk sayılmasına ilişkin Yükseköğretim Yürüt-
me Kurulu’nun 12.06.2013 tarihli toplantısında almış olduğu 
kararının iptali istemiyle geçmiş dönemlerde Odamızca açı-
lan ve davanın reddine karar verilen davada; Odamızın tem-
yiz başvurusunun da reddi üzerine  yine Odamızca yapılan 
karar düzeltme başvurusu sonucunda davanın reddine dair 
ilk derece Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın tek-
rar gönderildiği ilk derece Mahkemesince ise dava konusu 
denklik işleminin iptaline karar verilmiştir. Sözkonusu iptal 
kararın bu kez davalı YÖK tarafından temyiz edilmesi üzerine 
davalı tarafın  temyiz isteminin de reddine karar verilmiş 
olup, davanın süreci  davalı YÖK’ün yaptığı karar düzeltme 
başvurusu aşamasında halen devam etmektedir. 

• Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 1983 yılında Deniz 
Harp Okulu-Makine Bölümünden mezun olan bir vatanda-
şa yönelik olarak makine mühendisliği eşdeğerliği tanıyan 
05.02.2014 tarihli eşdeğerlik işlemi ile bu işleme dayanak 
gösterilen “Deniz Harp Okulu Makina Bölümü”  ile “Makina 

Mühendisliği”  programının eşdeğer olduğuna ilişkin Yük-
seköğretim Yürütme  Kurulu’nun  29.01.2014 tarihli top-
lantısında almış olduğu eşdeğerlik kararının iptali istemiyle 
geçmiş dönemlerde Odamızca açılan dava bu dönemde 
de devam etmiş olup, Mahkemece seçilen makina mü-
hendisliği bölümünden akademisyenlerden oluşan bilirkişi 
heyetince hazırlanan ve  ilgilinin almış olduğu eğitimin ma-
kine mühendisliği eğitimi ile eşdeğer olmadığı ve makine 
mühendisliği eğitimi için gerekli standartları karşılamadığı 
sonucunu içeren bilirkişi raporu üzerine ilk derece Mahke-
mesince dava konusu eşdeğerlik işlemlerinin iptaline karar 
verilmiştir. Anılan iptal kararı üzerine, bir  yandan dava 
konusu eşdeğerlik kararı  bilirkişi raporundaki tespitler de 
göz önüne alınarak bizzat davalı YÖK tarafından alınan yeni 
bir kararla ayrıca iptal edilmiş ve bu durum da Odamıza bir 
yazıyla bildirilmiş iken;  diğer yandan da yine davalı YÖK 
tarafından ilk derece Mahkemesinin sözkonusu iptal kararı-
na karşı istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Ankara Bölge 
İdare Mahkemesinin ilgili Kurulunca yürütülen istinaf ince-
lemesinde ise yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına 
karar verilmiş olup,  İstinaf Mahkemesince  seçilen makina 
mühendisliği bölümünden akademisyenlerden oluşan ikinci 
bilirkişi heyetince de  ilgilinin örnek transkriptinin karşılaş-
tırılan makine mühendisliği müfredatlarına eşdeğer olma-
dığı sonucunu içeren bilirkişi raporu hazırlanarak dosyaya 
sunulmuştur. Dava bu aşamada halen devam etmektedir. 

• Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen bir 
vatandaşa yönelik olarak Almanya’daki “Fachhochs-
chule Düsseldorf”dan aldığı diplomasının “Makina 
Mühendisliği”ne denkliğine ilişkin 20.05.2014 tarihli diplo-
ma denklik belgesi ile bu belgenin dayanağı olan Yükseköğ-
retim Yürütme Kurulu’nun 16.04.2014 tarihli kararının iptali 
istemiyle geçmiş dönemlerde Odamızca açılan, önce iptal 
yönünde karar verilen ancak davalı YÖK’ün temyiz başvu-
rusu üzerine bozulan ve  ilk derece mahkemesince bozma 
kararına uyularak davanın reddine karar verilen davada; 
Odamızca yapılan temyiz başvurusunun da reddine karar 
verilmiş olup, sözkonusu karara karşı Odamızca yapılan 
karar düzeltme başvurusunun da reddine karar verilmiştir.

• Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 1988 yılında Kara 
Harp Okulu-Makine Bölümünden mezun olan bir vatandaşın 
diplomasına yönelik olarak makine mühendisliği eşdeğerliği 
tanıyan 08.04.2014 tarihli eşdeğerlik işlemi ile bu işleme 
dayanak teşkil eden  “Kara Harp Okulu Makina Bölümünde 
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görülen öğrenim” ile “Makina Mühendisliği”  programının 
eşdeğer olduğuna ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun  
05.02.2014 tarihli toplantısında almış olduğu eşdeğerlik ka-
rarının iptali istemiyle geçmiş dönemlerde Odamızca açılan  
ve  ilk derece Mahkemesince seçilen makina mühendisliği 
bölümünden akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetince 
hazırlanan ve  ilgilinin almış olduğu eğitimin makine mühen-
disliği eğitimi ile eşdeğer olmadığı ve makine mühendisliği 
eğitimi için gerekli standartları karşılamadığı sonucunu içe-
ren bilirkişi raporu üzerine dava konusu eşdeğerlik işlem-
lerinin iptaline karar verilen dava bu dönemde de devam 
etmiştir. Bu süreçte, bir  yandan dava konusu eşdeğerlik 
kararı  bilirkişi raporundaki tespitler de göz önüne alınarak 
bizzat davalı YÖK tarafından alınan yeni bir kararla ayrıca 
iptal edilmiş ve bu durum da Odamıza bir yazıyla bildirilmiş 
iken; diğer yandan da yine davalı YÖK tarafından ilk derece 
Mahkemesinin sözkonusu iptal kararına karşı istinaf başvu-
rusunda bulunulmuştur. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 
ilgili Kurulunca yürütülen istinaf incelemesinde ise yeniden 
bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup,  isti-
naf  Mahkemesince  seçilen makina mühendisliği bölümün-
den akademisyenlerden oluşan ikinci bilirkişi heyetince de  
ilgilinin örnek transkriptinin karşılaştırılan makine mühen-
disliği müfredatlarına eşdeğer olmadığı sonucunu içeren 
bilirkişi raporu hazırlanarak dosyaya sunulmuştur. Dava bu 
aşamada halen devam etmektedir. 

•  13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı R.G.’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta 
Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair 
Yönetmelik” kapsamında mesleki eğitim verme ve belge-
lendirme faaliyetlerinde bulunma istemiyle Odamızca yapı-
lan başvurunun reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı-Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 09.09.2014 tarihli ret 
işleminin iptali istemiyle geçmiş  dönemlerde Odamızca 
açılan davanın reddi üzerine Odamızca temyiz başvurusun-
da bulunulan davada, Odamızın temyiz başvurusu kabul edi-
lerek ilk derece Mahkemesinin ret kararı bozulmuş ve  dava 
dosyası ilk derece Mahkemesine gönderilmiş olup, dava 
halen devam etmektedir.

• Odamızca Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğerlik işlemle-
rinin iptali istemiyle açmış olduğu davalardan birinde taraf 
sıfatı taşımasına karşın mahkemece arakararla sorulması 
üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca 25.03.2015 ta-
rihli toplantısında alınan kararın ve bu kararın Oda’ya bildi-

rimine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu’nun 02.04.2015 tarihli 
yazısının iptali istemiyle geçmiş  dönemlerde Odamızca 
açılan ve davanın reddi üzerine Odamızca temyiz başvuru-
sunda bulunulan davada, Danıştay ilgili dairesince Ankara 
Bölge İdare Mahkemesine gönderme kararı verilmiştir. An-
kara Bölge İdare Mahkemesinin ilgili dairesince ise “ Kara 
Harp Okulu Makina Bölümünde görülen öğrenim” ile “Ma-
kina Mühendisliği”  programının eşdeğer olduğuna ilişkin 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun  05.02.2014 tarihli top-
lantısında almış olduğu eşdeğerlik kararının iptali istemiyle  
Odamızca açılan davaya ilişkin olarak Dairelerince yürütül-
mekte olan diğer istinaf incelemesinde bilirkişi inceleme-
sine karar  verildiğinden bu incelemenin sonuçlanmasının 
beklenmesine karar verilmiş olup, dava bu aşamada halen 
devam etmektedir. 

• Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2000 yılı öncesinde 
Hava Harp Okulu-Endüstri Bölümü’nden mezun olan bir va-
tandaşın diplomasına yönelik olarak Endüstri Mühendisliği 
eşdeğerliği tanıyan 06.11.2015 tarihli eşdeğerlik işlemi ile 
bu işleme dayanak teşkil eden “Hava Harp Okulu Endüstri 
Bölümü”nde görülen öğrenimin yükseköğretim kurumları-
nın “Endüstri Mühendisliği Bölümü” ile eşdeğer olduğuna 
ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 28.10.2015 ta-
rihli toplantısında almış olduğu eşdeğerlik kararının iptali 
istemiyle geçmiş dönemlerde Odamızca açılan davada  
Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde görülen öğ-
renimlerin eşdeğerliği  olduğu yönünde görüş bildirilmesi 
üzerine ilk derece Mahkemesince davanın reddine karar 
verilmiştir. Davanın reddine dair sözkonusu karara karşı 
Odamızca istinaf başvurusunda bulunulmuş, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesinin ilgili Kurulunca yürütülen istinaf ince-
lemesinde ise Harp Okulları eşdeğerliklerine ilişkin Odamız-
ca açılan ve lehimize hüküm kurulan diğer davalarda verilen 
iptal kararlarına karşı davalı YÖK tarafından yapılan istinaf 
başvurularında yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına 
karar verildiği halde yeniden bir bilirkişi incelemesi yaptırıl-
masına karar verilmeksizin istinaf istemimizin kesin olarak 
reddine karar verilmiştir. İstinaf istemimiz kesin olarak red-
dedilmesine rağmen yine de Odamızca sözkonusu karara 
karşı temyiz başvurusunda bulunulmuş, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesinin ilgili Kurulunca istinaf başvurusunun reddine 
dair kararın kesin olduğu ve temyiz edilemeyeceği gerekçe-
siyle bu istemimizin reddine karar verilmiştir. Ankara Bölge 
İdare Mahkemesinin temyiz istemimizin reddine dair kara-
rının ise temyiz yolu açık  olduğundan Odamızca bu karara 
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karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuş;  
Danıştay´ın ilgili Dairesince ise  temyiz istemimizin kabu-
lüne, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin istinaf istemimi-
zin reddine dair kararının temyiz yolunun açık olduğuna ve 
usuli işlemler tamamlandıktan sonra esas hakkında temyiz 
incelemesi yapılabilmesi için dosyanın tekrar Danıştay’a 
gönderilmesini temin etmek üzere   dosyanın Ankara Bölge 
İdare Mahkemesinin ilgili Dairesine  gönderilmesine kesin 
olarak karar verilmiş olup, dava bu aşamada halen devam 
etmektedir. 

• Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 1980 yılında Hava 
Harp Okulu-Uçak Bölümü’nden mezun olan bir vatandaşın 
diplomasına yönelik olarak Uçak Mühendisliği eşdeğerliği 
tanıyan 22.12.2014 tarihli eşdeğerlik işlemi ile bu işleme 
dayanak teşkil eden “Hava Harp Okulu Uçak Bölümü”nde 
görülen öğrenimin “Uçak Mühendisliği” ile eşdeğer olduğu-
na ilişkin “Yükseköğretim Yürütme Kurulu”nun 29.01.2014 
tarihli toplantısında almış olduğu kararının iptali istemiyle 
Odamızca geçmiş dönemlerde açılan dava, bu dönemde de 
devam etmiş olup, Mahkemece seçilen akademisyenlerden 
oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan ve ilgilinin diplomasının 
havacılık ve uzay mühendisliğine eşdeğer olmadığı sonucu-
nu içeren bilirkişi raporu üzerine ilk derece Mahkemesince 
dava konusu eşdeğerlik işlemlerinin iptaline karar verilmiş-
tir. Anılan iptal kararı üzerine, bir  yandan dava konusu eş-
değerlik kararı  bilirkişi raporundaki tespitler de göz önüne 
alınarak bizzat davalı YÖK tarafından alınan yeni bir kararla 
ayrıca iptal edilmiş ve bu durum da Odamıza bir yazıyla bil-
dirilmiş iken;  diğer yandan da yine davalı YÖK tarafından ilk 
derece Mahkemesinin sözkonusu iptal kararına karşı istinaf 
başvurusunda bulunulmuştur. Ankara Bölge İdare Mahke-
mesinin ilgili Kurulunca yürütülen istinaf incelemesinde ise 
yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş 
ve  Mahkemece seçilen akademisyenlerden oluşan ikinci 
bilirkişi heyetince hazırlanacak raporun dosyaya sunulma-
sı beklenmekte olup, davanın süreci bu aşamada devam 
etmektedir. 

• 23.07.2016  tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan ancak geçmişe dönük olarak 25.04.2016 tarihin-
den geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan “İş Ekipmanları-
nın Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in bazı maddelerinin 
iptali istemiyle geçmiş dönemde Odamızca açılan davada 
yürütmenin durdurulması istemimizin reddine karar veril-

miş, sözkonusu ret kararına karşı Odamızca yapılan itiraz 
da reddedilmiş olup, sözkonusu dava bu aşamada devam 
etmektedir.  

•  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 24.06.2017  ta-
rih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Araçların 
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelik”in bazı hükümlerinin iptali iste-
miyle geçmiş dönemde Odamızca açılan davada, yürütme-
nin durdurulması istemimizin kısmen kabulüne ve kısmen 
de reddine karar verilmiş ve  bu karara karşı Odamız ile da-
valı Bakanlığın karşılıklı olarak yaptığı itiraz da reddedilmiş 
olup, sözkonusu dava halen bu aşamada devam etmektedir.  

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 03.07.2017 tarih ve 
30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği”nin bazı hükümlerinin iptali istemiyle 
geçmiş dönemde Odamızca açılan davada, yürütmenin 
durdurulması istemimizin kısmen kabulüne ve kısmen de 
reddine karar verilmiştir. Sözkonusu karara karşı Odamız ile 
davalı Bakanlığın karşılıklı olarak yaptığı itirazın da kısmen 
kabulüne ve kısmen de reddine karar verilmiş olup, dava bu 
aşamada devam etmektedir.

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Yetkili Teknik 
Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına 
Dair Tebliğ (SGM-2016/22)” kapsamında otomotiv mev-
zuatı alanında faaliyette bulunan veya görev yapan teknik 
elemanların eğitimi, sınavları ve sertifikalandırılmasından 
sorumlu kuruluş olarak 2019 yılı Şubat ayına kadar Türk 
Standartları Enstitüsü’nün (TSE) görevlendirilmesine ilişkin 
işlemin iptali istemiyle geçmiş dönemde Odamızca açılan 
davanın reddine karar verilmiş olup, sözkonusu ret kararına 
karşı Odamızca yapılan istinaf başvurusunun da kesin ola-
rak reddine karar verilmiştir.  

• “Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Serti-
fikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22)” kapsamında 
otomotiv mevzuatı alanında faaliyette bulunan veya görev 
yapan teknik elemanların eğitimi, sınavları ve sertifikalandı-
rılmasından sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmesi konu-
sunda yapılan başvurunun reddine ilişkin 24.10.2017 tari-
hinde kayıtlara giren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
19.11.2017 tarihli ret işleminin iptali istemiyle geçmiş 
dönemde Odamızca açılan davanın reddine karar verilmiş 
olup, sözkonusu ret kararına karşı Odamızca yapılan istinaf 
başvurusunun da kesin olarak reddine karar verilmiştir.  



196

47. Dönem Çalışma Raporu

• TÜVTÜRK’e gönderilen uygulama genelgelerine ulaşıldı-
ğı tarih olan 20.02.2018 tarihi öğrenme tarihi olarak kabul 
edilerek,  26.10.2016 tarih ve 29869 sayılı R.G.’de  yayımla-
narak yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hak-
kında Yönetmelik hükümleri uyarınca  yürütülmekte olan 
araç imal, tadil ve montajı uygulamaları kapsamında araç 
projelerini yapan mühendislerin yetki belgelerinin geçerli-
lik durumuna ilişkin olarak, “TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası tarafından verilmiş olan sadece 2017 yılına ait onayı 
(vizesi) olan yetki belgelerinin 22.06.2018 tarihine kadar ge-
çerliliğini koruyacağına, 2018 yılı için onaylı yetki belgele-
rinin (2017 yılı için onaylı olsa dahi) geçerli olmayacağına”  
ilişkin  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının işlemi 
ile bu işlemin  araç muayenelerinde uygulanmasına yönelik 
olarak T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 
TÜVTÜRK’e gönderdiği “2018 yılı için onaylı bu yetki bel-
geleri ile birlikte gelinen TM hizmetinin, tadilat projelerinin 
mevzuata uygun olmaması nedeniyle ilgili kusur muayene 
raporuna yazılarak sonlandırılacağına” ilişkin talimat işlem-
lerinin iptali istemiyle açılan davada, dava konusu edilen 
işlemlerin tesis edilmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle dava-
nın reddine karar verilmiştir. 

• 04-04/2010 dönemi stopaj ile bu vergiye ait vergi ziyaı 
ve özel usulsüzlük cezasına karşı açtığımız dava. (kal-
dırma araçları ile ilgili) Ankara 1. Vergi Mahkemesinde  
2015/246 E. No ile görüldü, 2015/1829 K. No’lu karar ile 
Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz etti, 
01.10.2015’de temyize cevap verdik. Danıştay 4. Daire-
de 2015/9510 E. No ile temyiz incelemesi yapıldı. Danış-
tay 4. Dairesinin 2018/8310 K. sayılı kararı ile mahkeme 
kararı onandı.  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, karar dü-
zeltme talebinde bulundu. Dilekçeyi 17.12.2018 tarihinde 
tebellüğ ettik. Danıştay 4. Dairesi karar düzeltme talebini 
16.09.2019 tarihinde reddetti. Dava ilk derece mahkemede 
devam ediyor. 

• 01-12/2010 dönemi KDV ile bu vergiye ait vergi ziyaı ve 
özel usulsüzlük cezasına karşı açtığımız dava. Ankara 2. Ver-
gi Mahkemesinde  2015/252 E. No ile görüldü, 24.06.2015  
tarihli, 2015/1524 K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, 
Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 
2015/9663 E. No ile temyiz incelemesi yapıldı. Danıştay 4. 
Dairesinin 26.09.2018 tarihli 2018/8309 K. sayılı kararı ile 
mahkeme kararı onandı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 
karar düzeltme talebinde bulundu. Dilekçeyi 17.12.2018 

tarihinde tebellüğ ettik. Danıştay 4. Dairesi karar düzeltme 
talebini 16.09.2019 tarihinde reddetti. Dava ilk derece mah-
kemede devam ediyor. 

• 04-04/2011 dönemi stopaj ile bu vergiye ait vergi ziyaı ve 
özel usulsüzlük cezasına karşı açtığımız dava. Ankara 1. Ver-
gi Mahkemesinde  2015/245 E. No ile görüldü, 2015/1828 
K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Baş-
kanlığı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 2015/9673 E. No 
ile temyiz incelemesi yapıldı. 01.10.2015’de temyize cevap 
verdik. Danıştay 4. Dairesinin 27.09.2018 tarihli 2018/8361 
K. sayılı kararı ile mahkeme kararı onandı. Ankara Vergi Dai-
resi Başkanlığı, karar düzeltme talebinde bulundu. Danıştay 
4. Dairesi karar düzeltme talebini 16.09.2019 tarihinde red-
detti. Dava ilk derece mahkemede devam ediyor.  

• 01-12/2011 dönemi KDV ile bu vergiye ait vergi ziyaı ve 
özel usulsüzlük cezasına karşı açtığımız dava. Ankara 2. Ver-
gi Mahkemesinde 2015/247 E. No ile görüldü, 2015/1519 
K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Baş-
kanlığı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 2015/9657 E. No 
ile temyiz incelemesi yapıldı. 16.10.2015’de temyize cevap 
verdik.  Danıştay 4. Dairesinin 26.09.2018 tarihli 2018/8308 
K. sayılı kararı ile mahkeme kararı onandı. Ankara Vergi Dai-
resi Başkanlığı, karar düzeltme talebinde bulundu. Danıştay 
4. Dairesi karar düzeltme talebini 16.09.2019 tarihinde red-
detti. Dava ilk derece mahkemede devam ediyor.  

• 04-04/2012 dönemi stopaj ile bu vergiye ait vergi ziyaı ve 
özel usulsüzlük cezasına karşı açtığımız dava. Ankara 1. Ver-
gi Mahkemesinde 2015/244 E. No ile görüldü, 2015/1827 
K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Baş-
kanlığı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 2015/9577 E. No 
ile temyiz incelemesi yapıldı. 01.10.2015’de temyize cevap 
verdik. Danıştay 4. Dairesinin 26.09.2018 tarihli 2018/8301 
K. sayılı kararı ile mahkeme kararı onandı. Ankara Vergi Dai-
resi Başkanlığı, karar düzeltme talebinde bulundu. Danıştay 
4. Dairesi karar düzeltme talebini 16.09.2019 tarihinde red-
detti. Dava ilk derece mahkemede devam ediyor.   

• 01-12/2012 dönemi KDV ile bu vergiye ait vergi ziyaı ve 
özel usulsüzlük cezasına karşı açtığımız dava. Ankara 2. Ver-
gi Mahkemesinde 2015/246 E. No ile görüldü, 2015/1518 
K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Baş-
kanlığı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 2015/9674 E. No 
ile temyiz incelemesi yapıldı. 16.10.2015’de temyize cevap 
verdik. Danıştay 4. Dairesinin 26.09.2018 tarihli 2018/8307 
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K. sayılı kararı ile mahkeme kararı onandı. Ankara Vergi Dai-
resi Başkanlığı, karar düzeltme talebinde bulundu. Danıştay 
4. Dairesi karar düzeltme talebini 16.09.2019 tarihinde red-
detti. Dava ilk derece mahkemede devam ediyor.   

• 04-04/2013 dönemi stopaj ile bu vergiye ait vergi ziyaı ve 
özel usulsüzlük cezasına karşı açtığımız dava. Ankara 1. Ver-
gi Mahkemesinde 2015/243 E. No ile görüldü, 2015/1826 
K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Baş-
kanlığı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 2015/9620 E. No 
ile temyiz incelemesi yapıldı. 01.10.2015’de temyize cevap 
verdik. Danıştay 4. Dairesinin 26.09.2018 tarihli 2018/8303 
K. sayılı kararı ile mahkeme kararı onandı. Ankara Vergi Dai-
resi Başkanlığı, karar düzeltme talebinde bulundu. Danıştay 
4. Dairesi karar düzeltme talebini 16.09.2019 tarihinde red-
detti. Dava ilk derece mahkemede devam ediyor.   

• 01-12/2009 dönemi kurumlar vergisi, kurum geçici ver-
gisi ve bu vergilere ait vergi ziyaı ve özel usulsüzlük ceza-
larına karşı açtığımız dava. Ankara 2. Vergi Mahkemesinde 
2015/249 E. No ile görüldü, 2015/1521 K. No’lu karar ile 
Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz etti, 
Danıştay 4. Dairede 2015/9685 E. No ile temyiz incelemesi 
yapıldı.  16.10.2015’de temyize cevap verdik. Danıştay 4. 
Dairesinin 26.09.2018 tarihli 2018/8305 K. sayılı kararı ile 
mahkeme kararı onandı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 
karar düzeltme talebinde bulundu. Danıştay 4. Dairesi karar 
düzeltme talebini 16.09.2019 tarihinde reddetti. Dava ilk 
derece mahkemede devam ediyor.  

• 01-12/2006 dönemi (Bursa şubenin kurs gelirleri nede-
niyle) kurumlar vergisi ve bu vergiye ait vergi ziyaı cezası, 
2006/1-3, 4-6, 7-9, 10-12 dönemleri kurum geçici vergisi ve 
bu vergilere ait vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına kar-
şı açtığımız dava. Ankara 2. Vergi Mahkemesinde 2012/162 
E. No ile görüldü, 2012/2054 K. No’lu karar ile Oda lehine 
sonuçlandı, Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz etti, Danıştay 4. 
Dairede 2013/4325 E. No ile yapılan temyiz incelemesin-
de 2017/6636 K. sayılı karar ile karar onandı. Vergi Dairesi 
Başkanlığı karar düzeltme istedi. Karar düzeltme talebine 
cevap verdik,  Karar düzeltme talebi Danıştay Dördüncü Da-
ire tarafından, 11.06.2018 tarihli, 2018/124 E., 2018/5767 
K. sayılı karar ile reddedildi. Ret kararını 13.07.2018 tarihin-
de tebliğ ettik. İnceleme sürüyor. 

• 01-12/2011 dönemi (kaldırma araçları ile ilgili) kurum-
lar vergisi, kurum geçici vergisi ve bu vergilere ait vergi 

ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına karşı açtığımız dava. An-
kara 2. Vergi Mahkemesinde 2015/251 E. No ile görüldü, 
2015/1523 K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi 
Dairesi Başkanlığı temyiz etti, 16.10.2015’de temyize ce-
vap verdik. Danıştay 4. Dairede 2015/9665 E. No ile yapılan 
temyiz incelemesinde daire 2018/8302 K. sayılı kararı ile 
mahkeme kararını onadı. Vergi Dairesi Başkanlığı karar dü-
zeltme istedi.   Danıştay 4. Dairesi karar düzeltme talebini 
16.09.2019 tarihinde reddetti. Dava ilk derece mahkemede 
devam ediyor.                                                                                   

• 01-12/2010 dönemi kurumlar vergisi ve bu vergiye ait 
vergi ziyaı cezası, 2010/1-3, 4-6, 7-9, 10-12 dönemleri 
kurum geçici vergisi ve bu vergiye ait vergi ziyaı ve özel 
usulsüzlük cezalarına  karşı açtığımız dava. (Kaldırma araç-
larının ve kazanların periyodik bakım işi ile ilgili, 05.12.2014 
tarih ve 2014-A-2609/64,65 sayılı vergi inceleme raporları-
na dayanılarak) Ankara 2. Vergi Mahkemesinde 2015/248 
E. No ile görüldü, 2015/1520 K. No’lu karar ile Oda lehine 
sonuçlandı, Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz etti, Danıştay 4. 
Dairede 2015/9683 E. No ile yapılan temyiz incelemesinde 
daire 2018/8306 K. sayılı karar ile mahkeme kararını onadı. 
Vergi Dairesi Başkanlığı karar düzeltme talebinde bulundu. 
Danıştay 4. Dairesi karar düzeltme talebini 16.09.2019 tari-
hinde reddetti. Dava ilk derece mahkemede devam ediyor.  

• 01-12/2012 dönemi (kaldırmaaraçları ile ilgili) kurumlar 
vergisi, kurum geçici vergisi ve bu vergilere ait vergi ziyaı 
ve özel usulsüzlük cezalarına karşı açtığımız dava. Anka-
ra 2. Vergi Mahkemesinde 2015/250 E. No ile görüldü, 
2015/1522 K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi 
Dairesi Başkanlığı temyiz etti, 16.10.2015’de temyize ce-
vap verdik. Danıştay 4. Dairede 2015/9659 E. No ile yapı-
lan temyiz incelemesinde daire 2018/8304 K. sayılı karar 
ile mahkeme kararını onadı. Vergi Dairesi Başkanlığı karar 
düzeltme talebinde bulundu. Danıştay 4. Dairesi karar dü-
zeltme talebini 16.09.2019 tarihinde reddetti. Dava ilk dere-
ce mahkemede devam ediyor. 

• 2008/1-3, 4-6, 7-9, 10-12 dönemleri kurum geçici vergisi 
ve bu vergiye ait vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına  
karşı açtığımız dava. (LPG sızdırmazlık raporu düzenleme 
işi ile ilgili, 28.11.2013 tarih ve 2013-A-626/24,25 sayı-
lı vergi inceleme raporlarına dayanılarak) Ankara 3. Vergi 
Mahkemesinde 2014/216 E. No ile görüldü, 04.06.2014 
tarihli, 2014/1021 K. No’lu karar ile Oda lehine sonuç-
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landı, (Danıştay’dan alındı) Vergi Dairesi Başkanlığı ka-
rarı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 2014/6101 E. No ile 
temyiz incelemesi yapıldı. Danıştay temyiz sonrası kararı 
onadı. (2018/6502 K.) Davalı Ankara Vergi Dairesi Başkan-
lığı karar düzeltme yoluna gitti. Karar düzeltme dilekçesini 
07.09.2018’de tebliğ ettik. Danıştay Dördüncü Dairenin 
25.12.2018 tarihli, 2018/8162 E., 2018/15118 K. sayılı ka-
rarı ile karar düzeltme talebi oy çokluğu ile reddedildi.  

• 2009/1-3, 4-6, 7-9, 10-12 dönemleri kurum geçici vergisi 
ve bu vergiye ait vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına 
karşı açtığımız dava. (LPG sızdırmazlık raporu düzenleme 
işi ile ilgili, 28.11.2013 tarih ve 2013-A-626/26,27 sayı-
lı vergi inceleme raporlarına dayanılarak) Ankara 3. Vergi 
Mahkemesinde 2014/217 E. No ile görüldü, 04.06.2014 
tarihli, 2014/1022 K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlan-
dı, Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 
2014/6173 E. No ile temyiz incelemesi sürdü. (Danıştay’dan 
alındı) Temyiz incelemesi sonucu Danıştay kararı onadı. 
(2018/6503 K.) Davalı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ka-
rar düzeltme talebinde bulundu. Danıştay Dördüncü Daire-
nin 25.12.2018 tarihli, 2018/8150 E., 2018/15125 K. sayılı 
kararı ile karar düzeltme talebi oy çokluğu ile reddedildi. 

• 2011/1-3, 4-6, 7-9, 10-12 dönemleri kurum geçici 
vergisi ve bu vergiye ait vergi ziyaı cezası, 2011 yılı ku-
rumlar vergisi ile bu vergiye ait vergi ziyaı ve özel usul-
süzlük cezalarına karşı açtığımız dava. (LPG sızdırmazlık 
raporu düzenleme işi ile ilgili, 29.11.2013 tarih ve 2013-
A-626/31,32 sayılı vergi inceleme raporlarına dayanılarak) 
Ankara 6. Vergi Mahkemesinde 2014/380 E. No ile görüldü, 
30.10.2014 tarihli, 2014/1879 K. No’lu karar ile Oda lehine 
sonuçlandı, Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz etti, Danıştay 
4. Dairede 2015/1495 E. No ile temyiz incelemesi sürdü.  
(Danıştay’dan alındı) Temyiz incelemesi sonucu Danıştay 
kararı onadı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı karar düzeltme 
talebinde bulundu. 02.10.2018 tarihinde karar düzeltmeye 
cevap yazdık. Danıştay Dördüncü Dairenin 04.12.2018 
tarihli, 2018/8923 E., 2018/12662 K. sayılı kararı ile karar 
düzeltme talebi oy çokluğu ile reddedildi. 

• 2012/1-3, 4-6, 7-9, 10-12 dönemleri kurum geçici 
vergisi ve bu vergiye ait vergi ziyaı cezası, 2012 yılı ku-
rumlar vergisi ile bu vergiye ait vergi ziyaı ve özel usul-
süzlük cezalarına karşı açtığımız dava. (LPG sızdırmazlık 
raporu düzenleme işi ile ilgili, 29.11.2013 tarih ve 2013-

A-626/34,35 sayılı vergi inceleme raporlarına dayanılarak) 
Ankara 6. Vergi Mahkemesinde 2014/381 E. No ile görüldü, 
30.10.2014 tarihli, 2014/1880 K. No’lu karar ile Oda lehine 
sonuçlandı, Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz etti, Danıştay 
4. Dairede 2015/1493 E. No ile temyiz incelemesi sürdü. 
(Danıştay’dan alındı) Temyiz incelemesi sonucu Danıştay 
kararı onadı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı karar düzeltme 
talebinde bulundu. 02.10.2018 tarihinde karar düzeltmeye 
cevap yazdık. Danıştay Dördüncü Dairenin 04.12.2018 
tarihli, 2018/8922 E., 2018/12658 K. sayılı kararı ile karar 
düzeltme talebi oy çokluğu ile reddedildi. 

• 2010/1-3, 4-6, 7-9, 10-12 dönemleri kurum geçici vergisi 
ve bu vergiye ait vergi ziyaı cezası, 2010 yılı kurumlar vergi-
si ile bu vergiye ait vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına 
karşı açtığımız dava. (LPG sızdırmazlık raporu düzenleme işi 
ile ilgili, 29.11.2013 tarih ve 2013-A-626/28,29 sayılı vergi 
inceleme raporlarına dayanılarak) Ankara 6. Vergi Mahke-
mesinde 2014/382 E. No ile görüldü, 2014/1881 K. No’lu 
karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Başkanlığı 
temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 2015/1541 E. No ile temyiz 
incelemesi sürdü. (Danıştay’dan alındı) Temyiz incelemesi 
sonucu Danıştay kararı onadı. 

• 08-12/2010 dönemi KDV ile bu vergiye ait vergi ziyaı 
cezasına karşı açtığımız dava. (LPG sızdırmazlık raporu 
düzenleme işi ile ilgili, 29.11.2013 tarih ve 2013-A-626/30 
sayılı vergi inceleme raporlarına dayanılarak) Ankara 6. Ver-
gi Mahkemesinde 2014/383 E. No ile görüldü, 2014/1882 
K. No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Baş-
kanlığı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 2015/1546 E. No 
ile temyiz incelemesi sürdü.  (Danıştay’dan alındı) Temyiz 
incelemesi sonucu Danıştay kararı onadı. Davalı Ankara 
Vergi Dairesi Başkanlığı karar düzeltme talebinde bulundu. 
Danıştay Dördüncü Dairenin 04.12.2018 tarihli, 2018/8921 
E., 2018/12661 K. sayılı kararı ile karar düzeltme talebi oy 
çokluğu ile reddedildi. 

• 01-12/2012 dönemi KDV ile bu vergiye ait vergi ziyaı 
cezasına karşı açtığımız dava. (LPG sızdırmazlık raporu dü-
zenleme işi ile ilgili, 29.11.2013 tarih ve 2013-A-626/36 sa-
yılı vergi inceleme raporlarına dayanılarak) Ankara 6. Vergi 
Mahkemesinde 2014/384 E. No ile görüldü, 2014/1883 K. 
No’lu karar ile Oda lehine sonuçlandı, Vergi Dairesi Başkan-
lığı temyiz etti, Danıştay 4. Dairede 2015/1680 E. No ile 
temyiz incelemesi sürdü. Temyiz incelemesi sonucu Danış-
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tay kararı onadı. Davalı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ka-
rar düzeltme talebinde bulundu. Danıştay Dördüncü Daire-
nin 04.12.2018 tarihli, 2018/8920 E., 2018/12660 K. sayılı 
kararı ile karar düzeltme talebi oy çokluğu ile reddedildi. 

• 01-12/2015 dönemi Katma Değer Vergisi beyannameleri-
nin verilmemesi nedeniyle tarh olunan özel usulsüzlük ceza-
larının kaldırılması talebi ile 18.01.2017 tarihinde açtığımız 
dava. Ankara 1. Vergi Mahkemesinde 2017/74 E. No ile gö-
rüldü, 30.06.2017 tarihli, 2017/1138 K. sayılı karar ile Oda 
lehine sonuçlandı. Vergi Dairesi Başkanlığı istinaf yoluna 
başvurdu, 28.09.2017’de istinaf başvurusuna cevaplarımızı 
verdik. İstinaf incelemesi sonucunda Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi 18.09.2018 günlü kararı 
ile istinaf isteminin reddine kesin olarak karar verdi. Kararı 
18.10.2018 tarihinde tebliğ ettik. 

• 01-06/2016 dönemi Katma Değer Vergisi  beyanname-
lerinin verilmemesi nedeniyle tarh olunan özel usulsüzlük 
cezalarının kaldırılması talebi ile 18.01.2017 tarihinde açtı-
ğımız dava. Ankara 1. Vergi Mahkemesinde 2017/73 E. No 
ile görüldü, 30.06.2017 tarihli, 2017/1137 K. sayılı karar ile 
Oda lehine sonuçlandı. Vergi Dairesi Başkanlığı istinaf yo-
luna başvurdu, 28.09.2017’de istinaf başvurusuna cevap-
larımızı verdik. İstinaf incelemesi sonucunda Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi 18.09.2018 günlü 
kararı ile istinaf isteminin reddine kesin olarak karar verdi. 
Kararı 18.10.2018 tarihinde tebliğ ettik. 

• 01-12/2014 dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin ve-
rilmemesi nedeniyle tarh olunan özel usulsüzlük cezalarının 
kaldırılması talebi ile 18.01.2017 tarihinde açtığımız dava. 
Ankara 1. Vergi Mahkemesinde 2017/75 E. No ile görüldü, 
30.06.2017 tarihli, 2017/1139 K. sayılı karar ile Oda lehine 
sonuçlandı. 

• 01-12/2015 dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin ve 
1-3,4-6,7-9,10-12/2015 kurum geçici vergi beyannameleri-
nin verilmemesi nedeniyle tarh olunan özel usulsüzlük ceza-
larının kaldırılması talebi ile 18.01.2017 tarihinde açtığımız 
dava. Ankara 1. Vergi Mahkemesinde 2017/76 E. No ile gö-
rüldü, 30.06.2017 tarihli, 2017/1140 K. sayılı karar ile Oda 
lehine sonuçlandı. Vergi Dairesi Başkanlığı istinaf yoluna 
başvurdu, 28.09.2017’de istinaf başvurusuna cevaplarımızı 
verdik. İstinaf incelemesi sonucunda Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi 18.09.2018 günlü kararı 

ile istinaf isteminin reddine kesin olarak karar verdi. Kararı 
18.10.2018 tarihinde tebliğ ettik. 

• 01-12/2016 dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin ve 
1-3,4-6/2016 kurum geçici vergi beyannamelerinin veril-
memesi nedeniyle tarh olunan özel usulsüzlük cezalarının 
kaldırılması talebi ile 18.01.2017 tarihinde açtığımız dava. 
Ankara 1. Vergi Mahkemesinde 2017/77 E. No ile görüldü, 
30.06.2017 tarihli, 2017/1141 K. sayılı karar ile davanın kıs-
mi kabul kısmi reddi ile sonuçlandı. 

• Odanın Konya Şubesince gerçekleştirilen faaliyetleri 
ile ilgili olarak 01-12/2005 dönemi KDV ve bu vergiye ait 
vergi ziyaı cezasının kaldırılması için açtığımız dava. Kon-
ya 1. Vergi Mahkemesinde 2012/444 E. No ile görüldü, 
12.12.2012 tarihli, 2012/2133 K. No’lu karar ile reddedildi.  
Bu kararı 04.02.2013 tarihinde temyiz ettik, temyiz ince-
lemesi Danıştay 3. Daire Başkanlığında 2013/5329 E. No 
ile yapıldı, dairenin 20.10.2015 tarihli kararı ile Konya 1. 
Vergi Mahkemesince verilen karar bozuldu. Dosya bozma 
kararından sonra ilk derece mahkemesine gönderildi. Konya 
1. Vergi Mahkemesi 2018/582 E. No ile incelediği dosya-
da 2018/755 K. No’lu karar ile Danıştay’ın bozma kararına 
uyarak tarhiyatın iptali kararı verdi. Bu karara karşı Meram 
Vergi Dairesi temyiz yoluna başvurdu. Danıştay Dokuzun-
cu Dairesi  11.06.2019 tarihli, E: 2019/225, K: 2019/2456 
sayılı kararı ile temyiz başvurusunu reddederek kararı ona-
dı.  Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü bu karardan sonra 
09.08.2019 tarihinde karar düzeltme talebinde bulundu. 
Danıştay’da inceleme sürüyor.: 

• Odanın Konya Şubesince gerçekleştirilen faaliyetleri ile 
ilgili olarak tarh olunan 2005 yılı vergi ziyaı cezalı kurumlar 
vergisi ile 10-12/2005 dönemi vergi ziyaı cezalı kurum geçi-
ci vergisinin kaldırılması için açtığımız dava. Konya 1. Vergi 
Mahkemesinde 2012/443 E. No ile görüldü, 12.12.2012 
tarihli, 2012/2132 K. No’lu karar ile davanın kısmi kabul, 
kısmi reddine karar verildi. Bu kararın reddedilen kısmını 
04.02.2013 tarihinde temyiz ettik, temyiz incelemesi Danış-
tay Üçüncü Daire Başkanlığında 2013/5423 E. No ile yapıl-
dı.  Dosya 10.02.2016 tarihinde Danıştay Dokuzuncu Daire-
sine devredildi. Danıştay Dokuzuncu Dairesi,  31.12.2018 
tarihli kararı ile temyiz istemimizin kabul etti ve davanın 
redde ilişkin hüküm fıkrasını bozdu. Meram Vergi Dairesi 
Başkanlığı 03.05.2019 tarihinde bu karara karşı karar dü-
zeltme yoluna gitti. Danıştay incelemesi sürüyor. 
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12.2 ODAMIZA KARŞI AÇILAN VE ÖNCEKİ 
DÖNEMLERDEN DEVAM ETMEKTE OLAN DAVALAR

Gerek Odamız üyelerince ve gerekse diğer kişi ve kurum-
larca Odamızın işlem ve Yönetmelik düzenlemeleri ile  di-
ğer hukuki ihtilaflardan kaynaklı olarak Odamıza karşı bu 
dönemde açılan ve geçmiş dönemlerde açılıp süreçleri bu 
dönemde devam etmekte olan/sonuçlanan davalar: 

• Serbest mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin yürü-
tülmesinde 22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası 
Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Büroları Tescil ve 
Mesleki Denetim Yönetmeliği” hükümlerine aykırılık nede-
niyle yine aynı Yönetmelik hükümleri uyarınca uygulanan 
yaptırımların iptali istemiyle ilgililerce bu dönemde dava 
açılmamıştır. Geçmiş dönemlerden çeşitli aşamalarda de-
vam etmekte olan/sonuçlanan dava sayısı ise toplam 8’dir. 
Bu davalardan, geçmiş dönemlerde açılmış ve bu dönemde 
de devam etmiş olan 1 davada bu dönem içerisinde da-
vanın esastan reddine karar verilmiştir. Yine geçmiş dö-
nemlerde açılan ve esastan reddine karar verilerek davacı 
taraflarca temyiz edilmiş olan davaların 2 tanesinde dava-
cıların temyiz istemlerinin de reddine karar verilmiş olup, 4 
tanesinde ise temyiz incelemeleri halen devam etmektedir. 
Geçmiş dönemlerde açılan ve davanın esastan reddine ka-
rar verilen bir başka davada ise davacının istinaf başvurusu 
üzerine ilk derece mahkemesi kararı usulden bir gerekçeyle 
kaldırılmış, sözkonusu karara karşı Odamızca yapılan tem-
yiz başvurusunun da kesin olarak reddine karar verilmiştir. 

• Bilindiği üzere Odamıza üyelik işlemleri 3458 sayılı Mü-
hendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uya-
rınca yürütülmektedir. Harp Okullarından mezun olanlar 
bakımından ise 2000 yılından önce Harp Okulları yükseköğ-
retim kurumu sayılmadığından ve bu okullardaki “makine, 
endüstri, uçak vb.” adı altındaki bölümler “mühendislik” ola-
rak yapılandırılmadığından, bu okullar 2000 yılında çıkarılan 
4566 sayılı Harp Okulları Kanunu ile birlikte yükseköğretim 
kurumu kabul edildiğinden, dolayısıyla bu tarihten önce alı-
nan diplomalar da 3458 sayılı Kanun kapsamında mühen-
dislik diploması olmadığından ve üstelik bizzat Yükseköğre-
tim Kurumu’nun 2006 yılındaki görüşü de  uygulamanın bu 
yönde olması gerektiği yönünde olduğundan  2000 yılından 
önce Harp Okullarının “makine, endüstri, uçak” adları altın-

daki bölümlerinden alınan diplomaların Odamıza üyelikte 
esas alınması sözkonusu olmadığı gibi ilgililerce de böyle 
bir başvuruda bulunulmamıştır. Ancak ne var ki Yükseköğ-
retim Kurumu Yürütme Kurulu’nca 2014 yılı itibarıyla 2000 
yılı öncesini kapsayacak şekilde Harp Okullarının “maki-
na, endüstri, uçak” adları altındaki bölümlerinde görülen 
eğitimin “makine mühendisliği, endüstri mühendisli, uçak 
mühendisliği” eğitimiyle eşdeğer olduğu yönünde kararlar 
alınmış, bu kararlara dayanılarak da bu durumda olanların 
diplomalarına mühendislik eşdeğerliği  belgeleri verilmeye 
başlanmış, eşdeğerlik verilen kişilerce de Odamıza çok sa-
yıda üyelik başvurusunda bulunulmuştur. (Yükseköğretim 
Kurumu Yürütme Kurulu’nca alınan eşdeğerlik kararlarının 
tamamına Odamızca iptal davası açılmış olup, sözkonusu 
davalara ilişkin açıklama Odamızın açtığı davalar bölümün-
dedir.) Odamızca ise mesleğin, meslek mensuplarının  ve 
mesleki faaliyetlerden yararlananların korunması yönünde-
ki anayasal amaç doğrultusunda, söz konusu diplomaların 
mühendislik  diploması sayılamayacağı, alınan eğitimin 
mühendislik eğitimi olmadığı, Yükseköğretim Kurumu Yü-
rütme Kurulu’nun söz konusu kararlarının iptali istemiyle 
Odamızca dava açıldığı yönündeki hukuki ve teknik gerek-
çelerle bu başvurular reddedilmiştir. Bu başvuruların red-
dedilmesi üzerine ise başvuru sahiplerince Odamıza karşı 
geçmiş dönemlerde açılan  toplam 38 davanın  büyük bir 
bölümü çeşitli aşamalarda yine bu dönemde de devam et-
miştir. Üyelik başvurularının reddine ilişkin işlemlerin iptali 
istemiyle ilgililerce geçmiş dönemlerde Odamıza karşı açı-
lan ve Yükseköğretim Kurumu Yürütme Kurulu’nun eşdeğer-
lik kararları gerekçe gösterilerek, ancak Yükseköğretim Ku-
rumu Yürütme Kurulu’nca verilen bu eşdeğerlik kararlarının 
iptali istemiyle Odamızca açılan davaların sonucu beklen-
meksizin  Odamızın üyelik ret işlemlerinin iptaline karar ve-
rilen 35 davanın 31 tanesi Çalışma Raporunun hazırlandığı 
tarih itibariyle Odamızca yapılan  temyiz/istinaf aşamaların-
da halen devam etmekte olup, 2 tanesinde de Danıştay’ca 
temyiz istemimizin kabulüne, ilk derece Mahkemesi kara-
rının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dos-
yanın ilk derece Mahkemesine geri gönderilmesine karar 
verilmiştir. Üyelik başvurularının reddine ilişkin işlemlerin 
iptali istemiyle ilgililerce geçmiş dönemlerde Odamıza karşı 
açılan 38 davadan 3 tanesinde ise dava sürecinde Yükse-
köğretim Kurumu Yürütme Kurulu’nun eşdeğerlik kararının 
iptaline karar verildiğinden, bu davaların reddine karar ve-
rilmiş, sözkonusu kararların kaldırılması istemiyle davacılar 
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tarafından yapılan istinaf başvuruları da reddedilmiştir. Di-
ğer yandan, Odamızın üyelik reddi işlemlerinin iptali yönün-
deki kararlara dayanılarak, Oda üyelik başvurusu tarihi ile 
üyelik tarihi arasında geçen sürede kayba uğrandığı iddia-
sıyla maddi ve manevi tazminat talebiyle ilgililerce geçmiş 
dönemlerde açılan 3 davadan  bu dönemde devam eden  2 
tanesinde de davanın reddine karar verilmiş olup, bunlardan 
birinin davacısı tarafından yapılan istinaf başvurusunun da 
kesin olarak reddine karar karar verilmiştir. 

• Yukarıda da belirtildiği üzere 2000 yılı öncesi Harp Okulla-
rından mezun olanların Odamız iştigal alanlarındaki bazı mü-
hendisliklere eşdeğer olduğuna dair YÖK’ün eşdeğerlik ka-
rarlarının iptali istemiyle Odamızca çeşitli davalar açılmış, 
bununla birlikte YÖK’ün sözkonusu eşdeğerlik kararlarına 
dayanılarak yine YÖK tarafından verilen denklik belgeleriyle 
de ilgililerin üyelik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yine yukarı-
da  belirtildiği üzere Odamızca yürütülen sözkonusu hukuki 
süreçte, bu kapsamdaki üyeliklere esas teşkil eden YÖK’ün 
bazı  eşdeğerlik kararları yargı kararıyla iptal edilmiş, söz-
konusu eşdeğerlik kararları bizzat YÖK tarafından da  ayrıca 
iptal edilmiştir. Dolayısıyla YÖK tarafından  ilgililere verilen 
denklik belgelerinin hukuki dayanağı olan eşdeğerlik karar-
ları  ortadan kalktığından ilgililerin denklik belgeleri de hü-
kümsüz hale gelmiş, bunun doğal ve hukuki sonucu olarak 
da Odamıza üyelik için esaslı koşul olan 3458 sayılı Yasa’da 
sayılan hiçbir belgeleri kalmayan ilgililerin Oda üyelikleri 
Oda Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilmiştir.  Bu kapsam-
da üyelikleri iptal edilen iki kişi tarafından  sözkonusu Oda 
Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle bu dönem içinde 
iki ayrı dava açılmış olup, bu iki davada da ilk derece Mah-
kemelerince davaların reddine karar verilmiştir. Sözkonusu 
ret kararlarının kaldırılması istemiyle davacılar tarafından 
istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, davaların süreçleri 
bu aşamada halen devam etmektedir. 

• Bir Oda üyesince, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 
SMM Büro Tescil Belgesi ve Mühendislik Yetki Belgelerinin 
onaylanması başvurularının reddi işlemlerinin iptali iste-
miyle geçmiş dönemlerde açılan 4  ayrı davadan 3 ünün 
süreçleri bu dönemde de devam etmiş/sonlanmıştır. Bi-
lindiği üzere sözkonusu davalarda önce davaların reddine 
karar verilmiş olmakla birlikte, bu süreçte Odamız  aleyhine 
sonuçlanan başka bir davada verilen karar gerekçe göste-
rilerek davaların kabulüne karar verilmiş olup, tarafımızca 
yapılan temyiz ve karar düzeltme aşamalarında devam 

etmekte olan sözkonusu davaların birinde karar düzeltme 
istemimizin de reddine karar verilmiştir. Diğer 2 davada  
ise davaların süreçleri tarafımızca yapılan temyiz başvu-
rusu aşamasında halen devam etmektedir. Bu davalardan 
ayrı olarak, sözkonusu iptal kararları gerekçe gösterilerek, 
belgelerinin yenilenmemesi nedeniyle zarara uğradığı iddi-
asıyla ilgili tarafından maddi ve manevi tazminat istemiyle 
geçmiş dönemlerde açılan ve  kısmen kabul ve kısmen ret 
yönünde kararlar verilmiş olan, her iki tarafça da karşılıklı 
olarak yapılan temyiz ve istinaf aşamalarında devam et-
mekte olan davaların 2 tanesinde her iki tarafın da temyiz 
istemleri reddedilmiş, sonrasında tarafımızca yapılan karar 
düzeltme isteminin de reddine karar verilmiştir. Diğer da-
vada ise her iki tarafın da istinaf isteminin esas yönünden 
kesin olarak reddine karar verilmiştir. 

• Bir Oda üyesince  22.11.2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetme-
liğinin iptali istemiyle geçmiş dönemlerde açılan ve süreci 
Odamızca yapılan temyiz aşamasında devam etmekte olan 
davada, temyiz istemimizin reddine karar verilmiş olup, 
Odamızca sözkonusu karara karşı yapılan karar düzeltme 
başvurusunun da reddine karar verilmiştir. 

• Bir Oda üyesince 27.04.2003 tarih ve 25091 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Araç Projelendirme Mühendis Yet-
ki Belgesi Yönetmeliği, 22.11.2011 tarih ve 24591 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uz-
manlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve 22.11.2011 tarih 
ve 24591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Bel-
gelendirme Yönetmeliğinin bazı hükümleri ile sahip olduğu 
belgelerin yenilenmemesi işleminin  iptali istemiyle geçmiş 
dönemlerde açılan ve kabul yönünde karar verilen iki ayrı 
davanın süreci bu dönemde de devam etmiş olup, Odamız-
ca yapılan temyiz istemlerinin reddine karar verilmiş,  söz-
konusu kararlara karşı ise Odamızca karar düzeltme baş-
vurusunda bulunulmuştur.  Sözkonusu davaların süreci bu 
aşamada halen devam etmektedir.

• Otomotiv mühendisi diplomasıyla makina mühendisi 
olarak kaydolma istemiyle yapılan başvurunun Odamızca 
reddine ilişkin işleme karşı ilgili kişi tarafından geçmiş dö-
nemlerde açılan ve davanın reddine karar verilen, davacı 
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tarafından yapılan üst yargı yolu başvurusu aşamasında bu 
dönemde de  devam etmekte olan davada, davacının istinaf 
başvurusunun da  reddine karar verilmiştir. 

• Bir vatandaş tarafından aracına ilişkin Montaj Tespit Ra-
poru ve LPG Sızdırmazlık Raporunun hatalı verildiği gerek-
çesiyle ve bu nedenle trafiğe çıkamadığı iddiasıyla geçmiş 
dönemlerde açılan ve reddine karar verilen davacının temyiz 
başvurusu aşamasında devam etmekte olan tazminat dava-
sının süreci bu dönemde de devam etmiş olup, Yargıtay’ca 
ilk derece Mahkemesi kararının diğer davalılardan ithalatçı 
firma  yönünden bozulmasına, kalan kısmının onanmasına 
karar verilmiştir. 

• Yapı denetçiliği yapan bir Oda üyesince, 4708 sayılı Yapı 
Denetim Kanunu uyarınca Bakanlıkça yapılmakta olan bildi-
rimler  kapsamında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yürütülen disiplin süreci sonucunda Oda Onur Kurulu’nca 
verilen süreli meslekten men cezasının iptali üzerine 15 
günlük çalışamamasından kaynaklı ücretinin kendisine 
ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin  Oda 
Yönetim Kurulu kararının ve mahrum kaldığını iddia ettiği 
ücret olan zararının tazmini istemiyle geçmiş dönem sonun-
da açılmış olan davanın kabulüne karar verilmiştir.  

• Bir vatandaş tarafından yeni aldığı araca standartlara 
uygun olmadığı halde LPG sistemi takıldığı ve bunun takıl-
masına izin verildiği, ancak sonradan aracının trafikten men 
edildiği, bundan dolayı da zarara uğradığı  iddialarıyla geç-
miş dönemlerde açılan  maddi ve manevi tazminat istemli 
davanın reddine karar verilmiş olup, sözkonusu karara karşı 
davacı tarafça istinaf başvurusunda bulunulmuştur.  Dava 
bu aşamada devam etmektedir. 

• Bir Oda üyesi tarafından 22.11.2001 tarih ve 24591 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB 
Makina Mühendisleri Serbest Müşavirlik Mühendislik Bü-
roları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nin bazı mad-
delerinin iptali istemiyle geçmiş dönemlerde açılan davada 
kısmen kabul ve kısmen ret yönünde karar verilmiş olup, 
sözkonusu kararın iptale ilişkin kısmına karşı Odamızca ka-
rar düzeltme başvurusunda  bulunulmuştur. 

• 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 10.07.2002 tarih ve 
24811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca Oda Onur Kurulunca 
3 üyeye dair verilen disiplin cezalarının iptali istemiyle ilgili-
lerce geçmiş dönemlerde açılan ve bu dönemde de devam 

etmiş olan 3 ayrı davanın da reddine karar verilmiştir. Bu 
davalardan ikisinde davacılar tarafından ret kararlarının kal-
dırılması istemiyle istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, 
istinaf başvurularının da kesin olarak reddine karar veril-
miştir. 

• Bir yazılım firmasınca zarara uğrandığı iddiasıyla geçmiş 
dönemde Odamız aleyhine açılan ve bu dönemde de devam 
etmiş olan maddi ve manevi tazminat davasının reddine ka-
rar verilmiştir.  açılmış olup, dava halen devam etmektedir.

• Bir firmaya verilen periyodik kontrol hizmetinde kusur 
olduğu ve zarara sebebiyet verildiği iddiasıyla bir sigorta 
şirketince geçmiş dönemlerde rücuen tazmin amaçlı Oda-
mız aleyhine başlatılan icra takibine itirazımız sonrası sigor-
ta şirketince açılan ve bu dönemde de devam etmiş olan 
davanın reddine karar verilmiş olup, sözkonusu karara karşı 
karşı tarafça istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Dava bu 
aşamada halen devam etmektedir. 

• Yapı denetçiliği yapan bir Oda üyesince, 4708 sayılı Yapı 
Denetim Kanunu uyarınca Bakanlıkça yapılmakta olan bildi-
rimler  kapsamında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yürütülen disiplin süreci sonucunda Oda Onur Kurulu’nca 
verilen yazılı uyarı cezasının iptali istemiyle geçmiş dönem 
sonunda açılmış olan davanın süre yönünden reddine karar 
verilmiştir. 

• Bir  Oda Üyesinin üyelikten ayrılma istemiyle bağlı olduğu 
Odamız Şubesine yapmış olduğu başvurunun zımnen reddi-
ne ilişkin işlem ile sözkonusu işleme karşı TMMOB MMO 
Genel Kuruluna yaptığı itirazın süresinde cevap verilmeye-
rek zımnen reddine dair işlemin iptali istemiyle bu dönem 
başında açılmış olan davanın reddine karar verilmiştir. 

• Bir mimar tarafından kendisine sehven verilmiş olan LPG 
Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası  ile bir  
LPG Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapmak için 
Sorumlu Müdür Belgesi almak üzere Odamızın bir şubesine 
yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali is-
temiyle Odamız aleyhine dava açılmış olup, sözkonusu dava 
halen devam etmektedir. 

• Ankara Vergi Dairesi Başkanlığınca Odaya 2008/1-3 dö-
nemi ile ilgili tarh olunan Kurum Geçici Vergisi ve bu vergiye 
ait vergi ziyaı cezası kesilmesine karşı açılan dava (Dava 
Tarihi 05.09.2014) Ankara 5. Vergi Mahkemesinde görül-
dü (2014/1794 E.) 2014/1809 K. No’lu kararla Oda lehine 
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sonuçlandı. Karar vergi dairesi başkanlığınca temyiz edildi. 
Danıştay Dördüncü Dairesi 28.06.2018 tarihli, 2015/1098 
E., 2018/6508 K. sayılı karar ile kararı onadı. Davalı ver-
gi dairesi başkanlığı karar düzeltme talebinde bulundu. Bu 
talep Danıştay Dördüncü Dairesinin 25.12.2018 tarihli, 
2018/8335 E., 2018/15115 K. sayılı kararı ile reddedildi. 

• Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Meram Vergi Dairesince 
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi ile ilgili 
1-12 2005 dönemi için tarh olunan Katma Değer Vergileri, 
bu vergilere ilişkin vergi cezaları ve gecikme faizinin iptali 
talebi ile açılan dava. Davanın tarhiyatın iptali ile sonuçlan-
ması sonrası  Konya Vergi Dairesi Başkanlığı  Meram Vergi 
Dairesi Müdürlüğü’nce düzenlenen  düzeltme fişlerinin, tecil 
faizi eklenerek yeniden düzenlenmek üzere iptallerine karar 
verilmesi talebi ile açılan dava. (Dava tarihi 02.01.2019) 
Konya 2. Vergi Mahkemesinde görüldü. 26.04.2019 tarihli, 
(2019/200 E.) 2019/345 K. No’lu karar ile idari merci te-
cavüzü gerekçesiyle, dava dilekçesinin görevli idari merci 
olan Gelir İdaresi Başkanlığı’na tevdiine karar verildi. Bu 
kararın kaldırılması için istinaf yoluna başvurduk. İstinaf 
incelemesini yapan Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi 
Dava Dairesi 29.01.2020 tarihli, 2019/1000 E. , 2020/102 
K. Sayılı kararı ile istinaf başvurumuzu kaldırarak yeniden 
karar verilmek üzere dava dosyasının ilk derece mahkemesi 
olan Konya 2. Vergi Mahkemesi’ne gönderilmesine karar 
verdi. Kararı 28.02.2020 tarihinde tebliğ ettik. Dava devam 
ediyor.  

• Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Meram Vergi Dairesince 
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi ile ilgili 
1-12 2005 dönemi için tarh olunan Katma Değer Vergileri, 
bu vergilere ilişkin vergi cezaları ve gecikme faizinin iptali ta-
lebi ile açılan davada verilen iptal kararı sonrası Konya Vergi 
Dairesi Başkanlığı Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce dü-
zenlenen  düzeltme fişlerinin, gecikme faizi de dikkate alına-
rak yeniden düzenlenmek üzere iptallerine karar verilmesi 
talebi ile açılan dava. Davaya bakan Konya 1. Vergi Mah-
kemesinin,  faize ilişkin istemin öncelikle davalı idareye ya-
pılması ve bu suretle faiz konusunda icrai bir işlemin tesis 
ettirilmesi sonrası talebin kabul görmemesi veya kısmen 
kabul görmesi halinde dava açılabileceği hususunu gerekçe 
göstererek davanın incelenmeksizin reddi yönünde verdiği 
karara karşı yaptığımız istinaf başvurusunda Konya Bölge 

İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesince verilen ret kararı 
sonrası (2019/331 E., 2019/664 K.) 29.08.2019 tarihinde 
kararın temyiz yolu ile incelenerek bozulması istemi ile baş-
vurduk. Danıştay’da  temyiz incelemesi sürüyor. 

12.3 YÜRÜTÜLEN DİĞER HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

• 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun Ek-4. maddesi dayanak 
gösterilerek Oda yöneticilerinin görevden alınmasına ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası’na karşı  geçmiş dönemlerde açılan, 
Oda olarak TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nın yanın-
da katılma talebimizin kabul edildiği ve mahkemece dava-
nın kabulüne karar verilen davada, sözkonusu karara karşı 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, katılan TMMOB ve 
Odalar ve Odamızca ayrı ayrı yapılan istinaf başvurularına 
ilişkin Odamıza halen herhangi bir karar sonucu  ulaşmamış 
durumdadır. 

• Bir site yönetiminin asansörle ilgili açtığı tazminat da-
vasında davalı tarafından tazminat talebine neden olan 
zarardan Oda’nın da sorumlu olduğu gerekçesiyle geçmiş 
dönemlerde davalı yanında katılmamız için davanın Odamı-
za da  ihbarını talep ettiği,  Odamızca ise  buna itiraz edildi-
ği davada, ihbar eden davalının aleyhine hüküm kurulmuş 
ve davalının yaptığı istinaf başvurusunun da reddine karar 
verilmiş olmakla birlikte, sözkonusu kararlarda tarafımıza 
herhangi bir sorumluluk yüklenmemiştir.  

• Disiplin Yönetmeliği ve SMM Yönetmeliği uyarınca yürü-
tülen soruşturmalara ilişkin çalışmalar yürütülmüş ve Oda 
Onur Kurulu toplantılarında gerekli hukuksal destek sağlan-
mıştır.

• Şube ve Temsilciliklerimizin faaliyet alanlarında ortaya 
çıkan hukuksal ihtilafların, yerel düzeyde takibinin sağlan-
ması konusunda koordinasyon çalışmaları yürütülmüş, Şu-
belerin hukuksal sorunlarına ilişkin görüş verilmiştir. 

• Gerekli olan diğer hukuki başvuru ve işlemler (suç duyu-
rusu, suç duyurusu üzerine açılan davalara katılmak, ihtar-
name - sözleşme inceleme ve düzenlenmesi, ihbarnamelere 
itiraz vb.) yerine getirilmiştir. 

• Çeşitli konularda hukuki inceleme ve çalışmalar yürütül-
müştür.


