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GENEL

Verg� Yargısında Ad�l Yargılanma Hakkı
ON 16/08/2019 •  (  YORUM BIRAKIN )

Verg�lend�rme alanında �dare, tes�s ett�ğ� tek yanlı ve �cra� n�tel�ktek� �dar� �şlemlerle verg� mükelle�er�n�n başta
mülk�yet hakkı (https://verg�dosyas�.com/2019/08/10/anayasa-madde-35-mulk�yet-hakk�/)olmak üzere temel hak ve
özgürlükler�ne müdahale edeb�lmekted�r. Dolayısıyla bu üstün kamu gücü yetk�s� kullanımı karşısında davacıların
verg� uyuşmazlığı doğuran �dar� �şlemler�n hukuka aykırılığı yolundak� �dd�alarını etk�l� b�r b�ç�mde �ler�
süreb�lme hakkının kural olarak yargılama sürec�n�n bütünü �ç�nde korunması gerek�r. Bu korumanın sağlanması
öncel�kle �daren�n �şlem� tes�s etme neden�ne �l�şk�n madd� olay ve olgular �le hukuksal nedenler�n b�l�neb�l�r
olmasına bağlıdır. Bu nedenle, dava açab�lme hakkı, savunma hakkı, s�lahların eş�tl�ğ� �lkes�, çel�şmel� yargılama
�lkes� g�b� ad�l yargılama hakkının pek çok unsuru �dar� yargıda, dolayısıyla da verg� yargısında da aynen
geçerl�d�r. Bu kapsamda aşağıda ad�l yargılama hakkına �l�şk�n ana kavramlara yer ver�lmekted�r.

Hukukun üstünlüğüne bağlı demokrat�k toplumun temel değerler�n� yansıtan ve yargılama sürec�ne yönel�k usule
�l�şk�n güvenceler �çeren “Ad�l yargılanma hakkının” b�r unsurunu hakkan�yete uygun yargılama hakkı
oluşturmaktadır.

Yargılama sürec�n�n b�zzat kend�s�n�n sorgulandığı ad�l yargılanma hakkının hayata geç�r�leb�lmes�, �lg�l�ler�n
dava açab�lme hakkına sah�p olmasını gerekt�rmekted�r. Bu yolla, meden� hak ve yükümlülüklere �l�şk�n hukuk
davaları �le �dar� davalarda tara�arın (AİHS, madde 6/1), ceza yargılamasında suç �snad ed�len şüphel�n�n (AİHS,
madde 6/1, 2 ve 3) usulden kaynaklanan hakları garant� altına alınmakta; yargılama sürec� ve usulünün ad�l olup
olmadığının denetlenmes� �mkanı sağlanmaktadır.

”Savunma hakkı” ceza yargılamasında suç �snad ed�len şüphel�n�n ad�l yargılanma hakkı kapsamında
yararlandığı b�r haktır. İdar� davalar yönünden �se tara�arın usule �l�şk�n haklar bakımından aynı koşullara tab�
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tutulması ve tara�ara d�ğer tarafın sunduğu kanıtlar ve görüşlerden b�lg� sah�b� olma ve bunlarla �lg�l� görüş
b�ld�reb�lme �mkanının tanınması ”hakkan�yete uygun yargılama hakkı” kapsamında değerlend�r�lmekted�r.

Ad�l yargılanmaya �l�şk�n �dd�aların �nceleneb�lmes� �ç�n;

Yargılama sürec�nde haklarına saygı göster�lmed�ğ�,
Karşı tarafın sunduğu del�ller ve görüşlerden b�lg� sah�b� olamadığı veya bunlara etk�l� b�r şek�lde �t�raz etme
fırsatı bulamadığı,
Kend� del�l ve �dd�alarını sunamadığı ya da uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasıyla �lg�l� �dd�alarının derece
mahkemes� tarafından d�nlenmed�ğ� veya kararın gerekçes�z olduğu g�b� hususlarda; karara etk�s� olacak
unsurların değerlend�r�lmed�ğ�, eks�k değerlend�r�ld�ğ�, �hmal� ya da açıkça keyf� davranıldığı

yolunda b�r b�lg� ya da belge sunulmuş olması gerekmekted�r.

Ad�l yargılanma hakkı kapsamında yapılacak �nceleme, başvuru konusu yargılamanın b�r bütün olarak ad�l olup
olmadığının değerlend�r�lmes�ne yönel�kt�r. (AYM, Yüksel Hançer, B.No:2013/2116, 23/1/2014, §19)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemes� (AİHM) b�r yargılamanın ad�l olup olmadığını değerlend�r�rken, usule
aykırılıkların yargılamanın �ler� aşamalarında g�der�l�p g�der�lmed�ğ�n� �ncelemekted�r. (AİHM, M�a�lhe/Fransa
(No:2), B.No:18978/91, 26/9/1996, §§45-46) “Ad�ll�k” şartının, 6. madden�n tüm d�ğer unsurlarından temel
farkı, yargılamayı b�r bütün olarak kapsaması ve k�ş�n�n “ad�l” yargılanıp yargılanmadığına �l�şk�n meseley�
sadece bel�rl� b�r had�se veya usul �hlal� açısından değ�l tüm aşamalara �l�şk�n kümülat�f b�r anal�zle ele
almasıdır. Bunun b�r sonucu olarak b�r aşamadak� kusur sonrak� b�r aşamada telaf� ed�leb�l�r. (AİHM, Monnell ve
Morr�s / B�rleş�k Krallık, B.No:9562181, 9818182, 2/3/1987, §§55-70)

“Hakkan�yete uygun yargılanma“nın temel unsurları, yargılamanın “çel�şmel�” olması ve tara�ar arasında
“s�lahların eş�tl�ğ�“n�n sağlanmasıdır. (Rowe ve Dav�s/B�rleş�k Krallık [BD], B. No:28901/95, 16/2/2000, § 60;
Ru�z-Mateos/İspanya [GK], B. No: 12952/87, 23/6/1993, § 63)

Genel anlamda hakkan�yete uygun b�r yargılamanın yürütüleb�lmes�, s�lahların eş�tl�ğ� �lkes� ışığında tara�arın
usule �l�şk�n haklar bakımından aynı koşullara tab� tutulmasını ve tara�ardan b�r�n�n d�ğer�ne göre daha zayıf
b�r duruma düşürülmeks�z�n �dd�a ve savunmalarını makul b�r şek�lde mahkeme önünde d�le get�rme fırsatına
sah�p olmasını gerekl� kılar. (AYM, Mustafa Kupal, B. No: 2013/7727, 4/2/2016, §§ 50, 51, 52).

S�lahların eş�tl�ğ� �lkes�n�n tamamlayıcısı olan çel�şmel� yargılama �lkes� �se kural olarak b�r davada tara�ara,
göster�len kanıtlar ve sunulan görüşler hakkında b�lg� sah�b� olma ve bunlarla �lg�l� görüş b�ld�reb�lme �mkanı
vermekted�r (AYM, Fa�k Gümüş, B. No: 2012/603, 20/2/2014, § 47; Benzer yöndek� AİHM kararları �ç�n bkz.
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J.J./Hollanda, B. No: 21351/93, 27/3/1998, § 43; Vermeulen/Belç�ka, B. No: 19075/91, 20/2/1996, § 33). Bu nedenle
çel�şmel� yargılama �lkes�, tara�arın yargılamanın bütününe akt�f olarak katılmasını gerekt�rmekted�r. Bu
anlamda mahkemece tara�arın d�nlen�lmemes� ve tara�ara del�llere karşı çıkma �mkanı ver�lmemes� yargılama
faal�yet�n�n hakkan�yete aykırı hale gelmes�ne neden olab�lecekt�r (Benzer yöndek� AİHM kararları �ç�n bkz. Ru�z-
Mateos/İspanya [GK], B. No: 12952/87, 23/6/1993, § 63; Feldbrugge/Hollanda, B. No: 8562/79, 29/05/1986, § 44).
Yukarıda da bel�rt�ld�ğ� üzere çel�şmel� yargılama �lkes�, s�lahların eş�tl�ğ� �lkes� �le yakından �l�şk�l� olup bu �k� �lke
b�rb�r�n� tamamlar n�tel�kted�r. Z�ra çel�şmel� yargılama �lkes�n�n �hlal ed�lmes� durumunda �dd�alarını
savunab�lmes� açısından tara�ar arasındak� denge bozulacaktır. (AYM, Abdullah Özen, B. No: 2013/4424,
6/3/2014, § 21).
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Not: Yukarıdak� yazıda, Danıştay Verg� Dava Da�reler� Kurulu’nun 03.07.2019 tar�h ve Esas No : 2019/522 Karar No
: 2019/438 kararından yararlanılmıştır.
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