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I.ŞİKAYETİN KONUSU
1.Şikayetçi, … plakalı aracını engelli bir vatandaştan satın aldığını, aracın vergiden muaf olduğunu,
satın aldığı tarih itibariyle vergi borcu olmadığını, Aralık ayı ile Ocak ayı arası 25 gün için tarafına
idarece 6 aylık vergi borcu tahakkuk ettirildiğini, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun konuyla ilgili emsal
niteliğinde kararı olduğunu, ilgili kararın dilekçesinin ekinde olduğunu, idareye başvuru yaptığını, ret
edildiğini iddia edip aracın satın aldığı tarihten önceki vergiden muaf tutulup idari işlemin cezai
tutarıyla birlikte iptal edilmesini talep etmektedir.
II.BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE DOSTANE ÇÖZÜM SÜRECİ
2.14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun görevi”
başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işleyişi ile
ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve
idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiştir.
3.28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Şikâyete
konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasında inceleme
ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun tarafları dostane çözüme davet
edebileceği, ikinci fıkrasında şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde
dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, “Dostane çözüm kararı”
başlıklı 33/A maddesinde şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya
şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı
verileceği hükmüne yer verilmiştir.

4.Kurumumuzca dostane çözüm amacıyla “Bilgi Belge Talep” yazısı yazılmış olup Gelir İdaresi
Başkanlığı cevabi yazısı “…Konunun Başkanlığımızca tetkik edilmesi üzerine başvuru sahibi …' in
05/12/2017 tarihinde taşıtı engelli istisnasından faydalanan …' ten satın aldığı ama …' in ilgili vergi
dairesine ibraz ettiği raporun …… Devlet Hastanesi Yöneticiliği tarafından kayıtlarında
bulunmadığının bildirilmesi üzerine … adına taşıt sahibi olduğu ve istisna hükümlerinden
faydalandığı dönemler itibariyle motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirildiğinden mükerrer
vergilendirmenin önlenmesi amacıyla başvuru sahibi … adına tahakkuk eden 2017/2 nci dönem
motorlu taşıtlar vergisi terkin edilmiştir…” şeklindedir.
5.Buna göre, şikâyete konu husus olan 2017/2 dönemi Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuku ile
ilgili olarak motorlu taşıtın önceki sahibi …’in Motorlu Taşıtlar Vergisi engelli istisnasından
faydalanamamasından dolayı …’e vergi tahakkuk ettirildiği, şikayetçi …’e tahakkuk ettirilen
verginin ise terkin edildiği, şikayete konu hususun çözüme kavuşturulduğu tespit edilmiştir.
6.Şikâyete konu hususun çözüme kavuşturulduğu tespit edildiğinden dolayı yukarıda anılan ilgili
mevzuatı gereğince inceleme ve araştırmanın bu aşamada sonlandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
III.KARAR
7.Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde; anılan Yönetmeliğin “Dostane çözüm kararı”
başlıklı 33/A maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;
“Şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme
kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verilir.” hükmü
gereğince başvuru hakkında DOSTANE ÇÖZÜM KARARI VERİLDİ.
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