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DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

CAHİT SITKI TARANCI V. D. MÜDÜRLÜĞÜNE 

 DİYARBAKIR 

İlgi : a) 30 Eylül 2015 tarihli dilekçem. 

 b) 03 Kasım 2015 tarih ve 68277387/11199 sayılı yazınız. 

İlgi (a)da kayıtlı dilekçem 15 Ekim 2015 günü Müdürlüğünüze ulaşmış olup söz konusu dilekçede ise hakkımda 

tahakkuk ettirilen borcun haksız ve dayanaksız olduğu belgesiyle birlikte ortaya konularak tesis edilen işlemin 

iptali talep edilmiştir. Ayrıca bu dilekçede, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, resen tescile esas 

alınan başta noter satış sözleşmesi olmak üzere, ilgili diğer belgelerden onaylı birer örnek de talep edilmiştir. 

Ne var ki Müdürlüğünüzce dilekçe gereğinin yerine getirilmesi beklenirken şaşırtıcı biçimde, dilekçemin 

Müdürlüğünüze ulaşmasından bir gün sonra, 16 Ekim 2015 tarihinde “5”adet ödeme emri daha postaya 

verilerek tarafıma tebliğ edilmesi sağlanmış ve böylece ciddi bir icra tehdidiyle karşı karşıya kalmama yol 

açılmıştır. Esas itibariyle bu tutumun ihmal veya dikkatsizlikle açıklanması nasıl mümkün değilse 29 yıl 

önce kapanmış bir dosyanın haksız ve dayanaksız biçimde yeniden açılarak hakkımda hiçbir dayanağı 

bulunmayan bir borcun tahakkuk ettirilmesi de sadece dikkatsizlik ve ihmalle açıklanamayacak ve 

geçiştirilmeyecek bir tutumdur. Özellikle bu işlemin, tam da Turgut Özal Üniversitesi ile sorunlar yaşamaya 

başladığım 21 Ocak 2015 tarihinden sonrasına denk gelmesi sadece bir tesadüf değildir. Zira gönderdiğim 

dilekçeden, yapılan işlemin haksızlığı apaçık şekilde görüldüğü halde bunun yok sayılarak tarafıma “5” adet ödeme 

emri gönderilmesi şahsıma yönelik bir husumete işaret etmektedir. Oysa Müdürlüğünüzle bir husumetim 

olmasına imkân bulunmadığı gibi çalışanlarıyla da herhangi bir tanışıklık veya ilişkim söz konusu değildir. Hal 

böyleyken hakkımda bu denli haksız bir işlem tesis edilmesinin asıl nedeni, “Paralel Devlet Yapılanması” olarak 

da adlandırılan “Fetullahçı Terör Örgütü”nün şahsımı hedef alması, bu ve benzer işlemelerle beni zor 

durumda bırakarak bana gözdağı vermek istemesidir. Nitekim ileriki tarihlerde yaşadığım benzer olaylar da 

bunu doğrulamıştır. 

Şu halde ilgi (b)deki yazınızla iddialarımda haklı olduğum ve herhangi bir borcum bulunmadığı açıkça ortaya 

çıktığına göre, öncelikle konunun yukarıdaki açıklama muvacehesinde incelenerek, özellikle de 20 yıla varan 

serbest ve kamu avukatlığı ile akademisyenlik görevim boyunca bir kez dahi ne idari ne cezai hiçbir 

soruşturmaya maruz kalmadığım, hakkımda “hiçbir icra takibi yapılmadığı” hususları da dikkate 

alınarak, doğrudan onur ve itibarıma yönelen bu haksız fiili işleyen kişi veya kişilerin tespit edilerek haklarında 

disiplin soruşturması açılması ve bu süreçten tarafıma bilgi verilmesi talep edilmektedir. 

Öte yandan ilgi (a)da kayıtlı dilekçemde yer alan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki talebim de 

yasal süresi içerisinde yerine getirilmeyerek ilgili mevzuata aykırı biçimde cevapsız bırakılmıştır.  Bu nedenle 

4982 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi ile bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 42’nci maddesi uyarınca, söz konusu talebimin yerine 

getirilmemesinde ihmal, kusur veya kastı bulunanlar hakkında disiplin soruşturması başlatılarak sonuçtan bilgi 

verilmesi talep edilmektedir. 

Hukuki, idari ve cezai tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla gereği için bilgilerinize sunulur. 
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