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Vergi Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı: 
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Uygulama Alanı Genişlemesi1 

 
 
1. Giriş  
 
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin (İHAS) 6.maddesi2 ve Anayasanın 36.maddesi3 
herkesin adil yargılanma hakkını güvence altına alır. Adil yargılanma hakkı,  
yargılamada bir adalet standardıdır.  Adil yargılanma hakkı, adaletin dağıtımı ile değil 
adaletin “adil” dağıtımı ile ilgili olup yargılama sürecinde adil bir karar verilebilmesi 
için gerekli olan koşulların sağlanması gereğini ifade eder4. Bu hak, adli 
mekanizmanın işleyişinde ve organizasyonunda bireye bir dizi usul güvencesi 
sağlar5.   
 
Adil yargılanma hakkı bir haklar blokudur. İHAS, m.6/1'de açıkça yazılı olduğu üzere 
yargı yeri tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Yargılama adil ve aleni olmalı ve makul 
sürede yapılmalıdır. Maddenin saklı içeriği, mahkemeye başvurma hakkı, silahların 
eşitliği ilkesi, çelişmeli yargılama ilkesi ve susma hakkı gibi hak ve ilkeleri de içerir. 
6/2-3.maddede ise ceza yargılamasında uyulması gereken asgari ilkeler sıralanır. 
Bunlar, masumiyet karinesine (6/2) ve sanık haklarına (6/3) ilişkindir6. 
 
Adil yargılanma hakkı, çok geniş bir içeriğe sahiptir7. Bu hak blokunun bir yargılama 
sürecinde uygulanabilmesi için davanın konusu önemlidir. İHAS, 6'daki düzenlemeye 
göre, bu hakkın uygulama alanı medeni davalar ve ceza davaları ile sınırlıdır. İnsan 
Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), vergi aslına ilişkin davaları medeni dava olarak 
görmemekte, vergi ceza davalarını ise birer ceza davası olarak kabul etmektedir.  Bu 
açıdan, vergi cezalarında vergi mükellefinin adil yargılanma hakkı kabul görürken, 
vergi aslına ilişkin davalarda vergi mükellefi aynı haktan faydalanamamaktadır. Buna 
karşılık, Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği bireysel başvuru kararlarında, adil 
yargılanma hakkının kapsamına ilişkin dikkat çekici noktalar mevcuttur. AYM, adil 
yargılanma hakkının vergi aslına ilişkin davalarda uygulanmayacağı yönündeki İHAM 
içtihadından, yerinde bir biçimde,  ayrılmıştır8. Bu yazıda, söz konusu kararlar 
değerlendirilmektedir. 
 
2. Hakkın Uygulama Alanına Uluslararası Bakış: İHAM 
 
Adil yargılanma hakkının hangi uyuşmazlıklarda koruma getirdiği meselesi, konunun 
en çetrefil meselesidir, çünkü İHAS, 6.maddenin uygulanabilirliğini bütün yargılama 
süreçleri için değil, bir kısım yargılama süreçleri için öngörmüş, yani sınırlamıştır.  
Bireyin adil yargılanma hakkı, (i) medeni hak ve yükümlülüklerin ve (ii) suç 
isnatlarının karara bağlanması süreçleri ile sınırlıdır.   
 
Bu kavramlar Sözleşmede tanımlanmamıştır; fakat bu kavramların otonom/özerk 
anlam yüklendiği bilinmektedir. İHAM, özel hukuk kamu hukuku ayrımı bakımından, 
bir kısım kamu hukuku haklarını da kapsam içine alınmıştır.  Biçim ve konusuna 
bakıldığında kamusal nitelik taşıyan, ancak sonucu özel bir hakkın ya da özel bir 
yükümlülüğün içeriğinde ve/veya belirlenmesinde doğrudan etkili olan birçok davaya 
6(1).madde uygulanabilmektedir. Devletin eylemi, medeni hak ve yükümlülükler 
üzerinde doğrudan belirleyici nitelik taşıdığı sürece, bu hak ve yükümlülükler 
6.maddenin kapsamı dâhilinde değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, medeni hak ve 
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yükümlülüklerle ilgili olan idari kararlara ilişkin yargılama sürecinde de adil 
yargılanma hakkı geçerlidir. Bu kapsamdaki içtihat çerçevesinde, davanın konusu 
itibariyle maddi menfaat uyuşmazlığı olup olmadığına bakılır9.  
 
Buna karşılık, vergi aslına ilişkin uyuşmazlıklarda içtihat aynı yönde gelişmemiştir. 
İHAM, Ferrazzini kararında10, vergi konusunun hala kamusal-yetki alanının sert 
çekirdeğini oluşturduğunu, vergi yükümlüsü ile vergi idaresi arasındaki ilişkinin 
kamusal niteliğinin ön planda olduğunu belirterek vergi davalarında adil yargılanma 
hakkının uygulanamayacağına karar vermiştir.  
 
Adil yargılanma hakkının diğer bir uygulama alanı ise suç isnatlarıdır. Bu kapsamda, 
idari vergi cezalarının suç isnadı karakterinde olup olmadığı sorusunu Bendenoun11 
ve Jussila12 kararlarında olumlu yanıtlayan Mahkeme, vergi cezalarına ilişkin 
uyuşmazlıklarda adil yargılanma hakkının uygulanacağı sonucuna varmıştır13.  Vergi 
aslı ve vergi cezası kararlarının ortaklaşa dava konusu edildiği sistemler bakımından 
da, Georgiou kararında14, bütünleşik davalarda adil yargılanma hakkının uygulama 
alanı bulacağına karar vermiştir.  
 
Böylece, örneğin kaydi ihtirazi ile beyanname vermek suretiyle açılan davada veya 
tevkifat konusu vergiler için açılan davada, vergi mükellefinin adil yargılanma hakkı 
korumasından yararlanmayacağı sonucu çıkmaktadır. Buna karşılık, vergi iade 
davaları kapsam içidir15. İHAM'ın, vergi mükellefinin, vergi aslı davalarında, örneğin 
davasının makul sürede görülmesini isteme, ya da ispat ve savunma olanakları 
bakımından vergi idaresi ile eşit konumda bulunmayı talep etme (silahların eşitliği-
çelişmeli yargılama) hakkının bulunmaması sonucu veren içtihadı eleştiri konusudur. 
Bir kişinin, ücretinden kesilen sosyal sigorta primlerine karşı bir davada adil 
yargılanma hakkına sahip iken, ücretinden kesilen gelir vergisine karşı bir davada bu 
haklara sahip olmaması nasıl açıklanabilir sorusu yanıtsızdır16. 
 
3. Hakkın Uygulama Alanına Ulusal Bakış: AYM 
 
Anayasanın 36.maddesinde, herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak 
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 
yargılanma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. AYM'nin, adil yargılanma hakkının 
kapsamını vergisel yükümlülükler yönünden değerlendirdiği ilk kararı 2013/596 sayı 
ve 8.5.2014 tarihli E.T.Y.İ. A.Ş. kararıdır17. Bu davada AYM, makul sürede 
yargılanma hakkı bakımından değerlendirme yaparak ihlal tespitinde bulunmuştur. 
 
3.1. E.T.Y.İ A.Ş. Kararı  
 
Mahkeme bu kararda, öncelikle, vergi aslı ve vergi cezaları bakımından adil 
yargılanma hakkının kapsamına ilişkin yukarıda aktarılan İHAM içtihatlarını 
açıklamış18; daha sonra kendi değerlendirmesine geçmiştir.  
  
AYM'nin ilk değerlendirmesi şöyledir: "(...) Anayasa Mahkemesi kararlarında da, bir 
ihlal iddiasının Anayasa Mahkemesinin konu bakımından yetki alanına girip 
girmediğinin tespitinde Anayasa ve Sözleşme'nin ortak koruma alanı esas 
alındığından, başvurucunun medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili bir uyuşmazlığın 
tarafı olması ya da başvurucuya yönelik bir suç isnadı hakkında karar verilmiş olması 
hâlleri dışında kalan adil yargılanma hakkının ihlali iddiasına dayanan başvuruların 
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Anayasa ve Sözleşme'nin ortak koruma alanının kapsamı dışında kalacağı ve 
dolayısıyla bireysel başvuruya konu olamayacağı kabul edilmiştir"19. Demek ki 
Ferrazzini içtihadı AYM tarafından da kabul edilmektedir; vergi aslına ilişkin davalar 
adil yargılanma hakkından yararlanamayacaktır.  
 
AYM'nin değerlendirmesi şöyle devam etmiştir: "Bununla birlikte, hukuk 
sistemimizdeki vergi uyuşmazlıkları ayrı bir yargı kolu içerisinde değil idari yargı kolu 
(...) diğer idari uyuşmazlıklarla aynı yargılama usulüne tabi bir yargılama prosedürü 
çerçevesinde çözümlenmektedir. (...) tarh edilen vergi ve kesilen vergi cezaları aynı 
yargılama prosedürü içerisinde dava konusu edilmekte, usulsüzlük cezaları gibi 
ayrıksı durumlar dışında vergi aslı ve vergi cezası arasındaki bu organik bağ, vergi 
alacağının tahsili aşamasında da varlığını sürdürmektedir"20. Demek ki Georgiou 
içtihadı AYM tarafından kabul edilmektedir; vergi aslı ve cezası bütünleşik davalarda 
adil yargılanma hakkı uygulanacaktır.  
 
AYM değerlendirmesini şöyle sürdürmektedir:  " (...) Bunun yanı sıra, resen veya 
ikmalen yapılan tarhiyat işlemlerine karşı açılan davanın kısmen veya tamamen reddi 
halinde, ilgili mevzuat uyarınca, hesaplanacak gecikme faizinin dava süresiyle doğru 
orantılı olarak artması öngörülmekte (...), bu yönüyle vergi aslını ilgilendiren 
uyuşmazlıklar açısından da, özellikle adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan 
güvence hükümleri arasında yer verilen makul sürede yargılanma hakkının işlevsel 
bir rol oynayabileceği ve bu yönüyle daha çok kamusal niteliği ağır basan bir ilişki 
olarak kabul edilen salt vergisel uyuşmazlıkların, başta mülkiyet hakkı olmak üzere 
medeni hak ve yükümlülükler alanında önemli yansımaları bulunan bir ilişki olduğu 
anlaşılmakta ve belirtilen tespitler çerçevesinde, vergi uyuşmazlıklarının adil 
yargılanma hakkına ilişkin güvenceler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 
sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda başvuru konusu uyuşmazlığa yönelik ihlal 
iddiaları Anayasa Mahkemesinin konu bakımından yetki alanı içerisinde yer 
almaktadır"21. Demek ki AYM, İHAM içtihadından ayrılmıştır; adil yargılanma hakkı 
vergi aslı davalarında da uygulanacaktır. 
 
Fakat burada hala bir belirsizlik mevcuttur. Bu dava sürecinin gecikme faizi yönünden 
medeni hak ve yükümlülüklerin karara bağlanması süreci olduğu mu söylenmeye 
çalışılmıştır (yani sadece gecikme faizini de içeren olasılıklarda mı adil yargılanma 
hakkının geçerliliği tanınacaktır); yoksa örneğin bir ihtirazi kayıtlı davada ya da bir 
vergisel teşvik uygulaması davasında vergi mükellefinin adil yargılanma hakkının 
korunması da mümkün olabilecek midir belli değildir22. Diğer yandan, ödemede 
bulunmuş olan bir vergi mükellefinin açtığı davanın lehine sonuçlanması halinde 
VUK, 112(4) çerçevesinde iade faizi söz konusu olduğundan, bu hallerde de davanın 
mülkiyet hakkı açısından medeni hak ve yükümlülüklerin karara bağlanması süreci 
olduğu açıktır. Buna ilaveten, AYM'nin yaptığı değerlendirme makul süre - faiz ilişkisi 
olarak temellendirilmiş ise, bu da hakkın kapsamı bakımından anlamlı sonuç 
vermeyecektir, çünkü vergi mükelleflerinin bir davada makul süre hakkının olduğu, 
diğer bir davada ise örneğin çelişmeli yargılanma hakkının bulunmadığını söylemek 
mümkün değildir; adil yargılanma hakkı bir bütün olarak ya uygulanır ya da 
uygulanmaz.  
 
Bu kararda, makul sürede yargılanma hakkı bakımından aşağıdaki değerlendirme 
yapılmıştır; fakat maddenin uygulama alanını içeren bu değerlendirmenin neden 
tekrar yapıldığı anlaşılamamaktadır: "Anayasa’nın 36. maddesi ve Sözleşme’nin 6. 
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maddesi uyarınca, medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin ve cezai alandaki bir suç 
isnadını konu alan uyuşmazlıkların makul sürede karara bağlanması gerekir. Hukuk 
sisteminde yer alan mevzuat hükümleri gereğince “kamu hukuku” alanına dâhil olan, 
ancak sonucu itibarıyla özel nitelikteki haklar ve yükümlülükler üzerinde belirleyici 
olan uyuşmazlıkları konu alan davalar da, Anayasa’nın 36. maddesi ve Sözleşme’nin 
6. maddesinin koruması kapsamına girmektedir. Bu anlamda, belirtilen 
düzenlemelerde yer verilen güvenceler, başvurucunun haklarına zarar verdiği iddia 
edilen idari bir kararın iptali talebiyle açılan davalara da uygulanacaktır (Benzer 
yöndeki AİHM kararı için bkz. De Geouffre de la Pradelle/Fransa, B. No: 12964/87, 
16/12/1992). Bu kapsamda başvuruya konu uyuşmazlıkta suç isnadını içeren vergi 
cezasıyla birlikte vergi aslına karşı birlikte açılan davaya ilişkin ihlal iddialarının 
bireysel başvuruya konu edildiği anlaşılmaktadır"23. 
  
AYM'nin bu kararında ortaya çıkan belirsizlikler, Garanti Bankası ve Gür-sel İnşaat 
kararları ile ortadan kalkmıştır. 
 
3.2. Garanti Bankası ve Gür-Sel İnşaat Kararları 
 
2013/4553 başvuru numaralı ve 16 Nisan 2015 tarihli Garanti Bankası kararı 
önemlidir24. Bu başvuruda, ihtirazi kayıtla verilen beyanname ile banka ve sigorta 
muameleleri vergisi tahakkuk ettirilmesi işlemine karşı açılan davada verilen karar 
nedeniyle, Anayasa’nın 35. maddesinde tanımlanan mülkiyet hakkının ve 36. 
maddesinde tanımlanan adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ileri sürülmüş, tazminat 
talebinde bulunulmuştur. AYM davayı adil yargılanma hakkının içeriğinde yer alan 
mahkemeye erişim hakkı ve makul sürede yargılanma hakkı bakımından 
değerlendirmiştir. Bu davada, adil yargılanma hakkının kapsamı için bir tartışma 
yapılmamıştır. Mahkeme makul süre ile ilgili değerlendirmesinde, "Başvurucu, açtığı 
davanın makul sürede sonuçlandırılmadığını belirterek Anayasa’nın 36. maddesinde 
tanımlanan hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş olup, bu şikâyet açıkça dayanaktan 
yoksun olmadığı gibi diğer kabul edilemezlik nedenlerinden herhangi biri de 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, başvurunun bu bölümüne ilişkin olarak kabul 
edilebilirlik kararı verilmesi gerekir"25  demiştir.  
 
AYM'nin yaptığı değerlendirme, vergi davalarını adil yargılanma hakkı hakkının 
kapsamında ele aldığını açıkça ortaya koymaktadır: "Anayasa’nın 36. maddesi ve 
Sözleşme’nin 6. maddesi uyarınca, medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin 
uyuşmazlıkların makul sürede karara bağlanması gerekir. Hukuk sisteminde yer alan 
mevzuat hükümleri gereğince “kamu hukuku” alanına dâhil olan, ancak sonucu 
itibarıyla özel nitelikteki haklar ve yükümlülükler üzerinde belirleyici olan 
uyuşmazlıkları konu alan davalar da, Anayasa’nın 36. maddesi ve Sözleşme’nin 6. 
maddesinin koruması kapsamına girmektedir. Bu anlamda, belirtilen düzenlemelerde 
yer verilen güvenceler, başvurucunun haklarına zarar verdiği iddia edilen idari bir 
kararın iptali talebiyle açılan davalara da uygulanacaktır. Başvuru konusu olaya 
bakıldığında Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruya konu edilen dava vergi 
tahakkuk işleminin iptali istemiyle açılan davadır. Bu durumda, makul süre 
değerlendirmesinde sürenin başlangıç tarihi somut başvuru açısından davanın 
açıldığı tarih olan 24/7/2002 tarihidir"26. Demek ki AYM'ye göre adil yargılanma hakkı 
vergi davalarına uygulanmaktadır. 
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2013/4324 başvuru numaralı ve 7 Temmuz 2015 tarihli Gür-sel İnşaat San. Tic. Ltd. 
Şti. kararı da önemlidir; fakat bu dava vergi aslı vergi cezası bütünleşik davadır. 
Bununla beraber, AYM, uygulama alanı bakımından herhangi bir ayrım yapmaksızın, 
"“kamu hukuku” alanına dâhil olan, ancak sonucu itibarıyla özel nitelikteki haklar ve 
yükümlülükler üzerinde belirleyici olan uyuşmazlıkları konu alan davalar"27 şeklindeki 
tespitini yinelemiştir.  
  
4. Sonuç Cümlesi 
 
İHAM'ın, vergi aslına ilişkin davaların adil yargılanma hakkının kapsamı dışında 
olduğu yönündeki içtihadı, vergi mükellefi açısından adil sonuçlar vermeyen bir 
içtihattır. AYM, konuya İHAM gibi dar bakmamaktadır. Vergisel bir dizi durumda, mali 
menfaatler dolayısıyla verginin mülkiyet hakkı üzerindeki etkisinden yola çıkarak, 
uyuşmazlıkların kişisel hak ve yükümlülüklerin karara bağlanma süreci olarak 
değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu yorum, vergi mükellefi nezdinde, anayasal 
hakların uygulanması bakımından önemli bir gelişmedir.  
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