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İstemin Özeti : Dava; 420 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 
elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin 
uzatılmasına dair açıklamaya ilişkin 28.1.2013 tarih ve VUK.57/2013.02 sayılı 
Sirkülerin iptali istemiyle açılmıştır. 

 
Davayı, Sirkülerin, "Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilen Şirketler ve OSB Tüzel 
kişiliklerinin Kapsamı" başlıklı 2'nci bölümünde yer alan "Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan elektrik veya doğalgaz dağıtım lisansı almamış ancak çeşitli 
kaynaklardan elektrik veya doğalgaz temin edip elektrik veya doğalgaz dağıtım 
hatlarını kullanarak nihai tüketiciye satan şirketler veya Organize Sanayi Bölgeleri 
tüzel kişilikleri de bu Tebliğ kapsamındadır." şeklindeki düzenlemesine hasren 
inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 10.7.2017 gün ve E:2014/2646, K:2017/6026 
sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140'ıncı maddesinin 5'inci fıkrasına 
göre vergi incelemesi yapanlar tarafından, vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, 
yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu 
düzenlenemeyeceğinden ve üst hukuk normunun nasıl anlaşılması gerektiği 
konusunda Tebliğde yer alan düzenlemenin yeniden yorumlanmasıyla, davacının 
menfaatini doğrudan etkiler nitelikte uygulamalar içerdiğinden, iptali istenen 
düzenlemenin yürütülmesi zorunlu idari işlem niteliğinde ve davaya konu edilmesi 
mümkün olduğundan, davalı idarenin usule ilişkin iddialarında yasaya uyarlık 
görülmediği, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148'inci maddesi ve mükerrer 257'nci 
maddesinin birinci fıkrasının 4'üncü bendi ile na verilen yetkiye istinaden yayımlanan 
Genel Tebliğin "Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilen Şirketler ve OSB Tüzel 
Kişiliklerinin Kapsamı" başlıklı 3'üncü bölümünde, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan elektrik dağıtım lisansı almış tüm elektrik dağıtım şirketleri ile OSB 
tüzel kişilikleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan doğalgaz dağıtım lisansı 
almış şirketlere, abone bilgileri ile tüketim bilgilerini belirlenen format ve standartlara 
uygun olarak na gönderilmesi zorunluluğunun getirildiği, Genel Tebliğ kapsamında 
elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin 
uzatılmasına dair açıklamaya ilişkin davaya konu Sirkülerin 2'nci bölümünde, 
Tebliğin kapsamına ilişkin açıklamalara da yer verildiği, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan elektrik veya doğalgaz dağıtım lisansı almamış ancak, çeşitli 
kaynaklardan elektrik veya doğalgaz temin edip elektrik veya doğalgaz dağıtım 
hatlarını kullanarak nihai tüketiciye satan şirketlerin veya OSB tüzel kişiliklerin de bu 
Tebliğ kapsamında olduğunun belirtildiği, kayıt dışılığın önlenmesi için ülke 
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düzeyinde elektrik ve doğalgaz abone bilgilerinin alınması amacıyla yayımlanan 
Tebliğle getirilen bildirim yükümlülüğünün, elektrik dağıtım lisansı almış şirketler ve 
OSB tüzel kişiliklerini kapsadığı, elektrik dağıtım lisansı almamış şirketler açısından 
Tebliğde bir düzenleme bulunmadığı halde, yükümlülüğün kapsamı genişletilmek 
suretiyle, elektrik dağıtım lisansı olmayıp, çeşitli kaynaklardan temin ettiği elektrik 
hatlarını kullanarak nihai tüketicilere satış yapan tedarik lisansı sahibi şirketlere, 
abone ve tüketim bilgilerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getiren 
Sirkülerin dava konusu edilen kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle 
dava konusu düzenlemeyi iptal etmiştir. 

 
Davalı idare tarafından; genel düzenleyici işlem niteliğini haiz olmayan sirkülerin 
dava konusu edilemeyeceği, sirkülerin, Tebliğin kapsamını genişletmediği, davacının 
bildirim için gerekli olan şifre talebinde bulunmasına rağmen süresi içinde bildirimde 
bulunmadığı, davacının durumundaki diğer şirketlerin tamamının bilgi gönderiminde 
bulunduğu ileri sürülerek, kararın bozulması istenmiştir.  

 
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. 
Düşüncesi :Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını sağlayacak 
durumda görülmediğinden istemin reddi gerektiği düşünülmektedir. 

 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA  

 
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler 
incelendikten sonra gereği görüşüldü:  

 
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan Danıştay Dördüncü 
Dairesinin, 10.7.2017 gün ve E:2014/2646, K:2017/6026 sayılı kararı, aynı hukuksal 
nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup temyiz dilekçesinde 
ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.  

 
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, 17.1.2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 


