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cinig
ulusal hukuk-uluslararasr hukuk iliqkisi birgok getrefrl hukuki sorunu
barrndrnr. Bunlarrn en dnemlerinden biri, iki hukuk alanr arasr hukuki deper
problemidir. uluslararasr hukuku devletler/rjrgritler yapar, uygulayrcrlanndan biri de yargrglardrr.Bununla beraber,bu son ctimle, basit ve problemsiz
bir bigimde hukuk yaqamrna gegirilebilen bir crimle delildir. Ulusal hukukun
uluslararasr hukuk kaynaklanna atfettili deger, yargrcrn ilk srnrr alamdrr.
Ikinci srnrr, yargrcrn, atfedilen defere yrinelik olarak yaptrlr yorumda ortaya
grkar.Ama artrk, ne ulusal hukukun defer belirleyici pozitif hukuk normlarr,
ne de ulusal yargrglann bunlara yiinelik milli yorumlan, tam anlamryla "milIi"dir. Ekonomi, siyaset ve kiiltrir kiireselleqirken, hukukun bu riizgann drqrnda kaldrlr siiylenemez.Hukukun da krireselleqtigi siireglerde, s6z konusu hukuk pradigmalan etkileqimsiz ve kapah bir bigimde oluqamaz. Qiinkii artrk
hukukun "siiylendifi-i" mekanlar da "yegane" bir biqimde 'ulusal makamlay'
degildir. Nitekim, bu hukuki driniiqiimiin zorlayrcr etkisi, iilkemizde de bir dizi hukuk reformunun ardrndaki temel parametrelerden biridir.
Anayasamrzdayaprlan bir dizi deiiqiklikten biri de ulusal hukuk-uluslararasr hukuk iliqkisine iliqkin normun deiiqtirilmesidir. At 90/b'teyaprlan
degiqiklik, iki hukuk alam iliqkisinde gatrqmayr grizmeyeyiinelen, uluslararasr hukuk metinlerine ulusal hukuk karqrsrnda iistiin kaynak defieri atfeden bir drizenlemedir, ancak srmrh bir diizenleme olarak kodifiye edilmeye
gahqrlmrqtrr: temel hak ve rizgrirhiklere iliqkin anlaqmalar ulusal yasalara
iistrindrir.
vergi hukuku alanrna gegtilimizde, verginin ytikiimliiniin temel hak ve
iizgiirltiklerine bir miidahale oluqturduiu tartrqmasrzdrrl. Bu miidahalenin
*
I

Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi vergi Hukuku Anabilim Dah Oiretim Uyesi
'I/ergr diizenlemeleri
hemen hemen tiim hak ve iizgiirliikleri ilgilendirip etkileyen yasama
iqlemleridir. D:vletin akgah olanaklannrn en rinemli kaynagr olmak ydnrinden ,ruigi, brt
hak ve iizgtirliikleri kullanma ve bunlardan yararlanmayr, tiimiiyle ya da bir bblnmtiyle olanakh ya da olanaksrzkrlar", Anayasa Mahkemesi,?.11.1999,6/42,RG.T. 6.4.1990.
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hukukilik srmnnr belirleyen yegane metin Anayasa defildia difer bir dizi
uluslararasr anlaqmadaki diizenleme (ve bunlann uluslararasr yargrqlarca
okunma bigimi), devletin vergilendirme yetkisini hukukilik temelinde srmrlayrcr etki yaratrr. O nedenle de, 90/5 degiqikliginin vergi hukuku alamndaki sonuglarrm deferlendirmek gerekir. Bu deierlendirme, eskiden akademik
diizeyde kalan, 'tergi yasalanmn insan haklan siizleqmelerine aykrrr olamayacaSt"yiiniindeki ciimlemizi, artrk yargrqlarrn da -uygulayrcrlar olarak- siiyleme diiniiqttiriip diinriqtiirmeyecekleri sorusunun yamtrm da igerecektir.
I- Anayasa, 90/5'in Normlar
Qatrgma Normu

HiyerarEisine

Dair Anlamr: Agrk

Agrk gatrqma normu2, ulusal hukuk-uluslararasr hukuk gatrqmasrkarqrsrnda uluslararasr anlagmalarrn ig hukuka iistiinliiftinri agrkga ifade eden
anayasal kuraldrr. Anayasamn 90/5 inci maddesi, 2004 yrh defiqikliginden
once, normlar hiyerarqisi bakrmrndan "agrk bir gatrqma normu" igermemiq;
dolayrsryla ulusal hukuk-uluslararasr hukuk iliqkisinin belirlenmesinde
uluslararasr hukukun en tartrqmah konularrndan birini olugturmuqtur. Buna karqrhk,2004 yrhnda yaprlan anayasa deliqikligis ile 5 inci fikraya bir
ciimle eklenmiq, kapsam bakrmrndan krsmi, fakat igerik bakrmrndan agrk
bir gatrqma normu anayasaya dahil edilmiqtir. Degiqiklikten sonraki metin
qiiyledir:
"Usuliine giire yiiriirlii!'e konulmuq milletlerarasr andlaqmalar kanun
hiikmiindedir. Bunlar hakkrnda Anayasaya aykrrrhk iddiasr ile Anayasa
Mahkemesine baqvurulamaz. Usuliine giire ytirtirltiie konulmug temel hak
ve iizgiirliiklere iliqkin milletlerarasr andlaqmalarla kanunlann aym konuda farkh htikrimler igermesi nedeniyle qrkabilecek uyuqmazhklarda milletlerarasl andlaqma htiktimleri esas altntr".
Bu metnin bugiinkii deierlendirmelerine gegmedeniince bir adrm geri
gidelim ve krsaca gegmiqyorum ve giirtiqlere deiinelim. Burada amacrm, yeni norm yorumlandr[r.nda, hukuk diizeninin gegmiqe r:'azaran kazanglanm
tespit edebilmek.
1. Dtine Dair Bir Not: Uluslararasr
Meselesine iligkin Giiriiqler

Hukukun

Usttinlii!'ii

a. Teorisyenler
Eski haliyle, "usuhine giire yiiriirliile konulmuq milletlerarasr andlaqmalar kanun htikmrindedir. Bunlar hakkrndaAnayasaya aykrnhk iddiasr ile
2
3

qAGt .a,n, BAKIR, 'Anayasa Yargrsr ve Normatif DevrelerAnalizi", Anayasa Yargrsr,Ankara, 1989,s.120.
5tZ0 sayrh Tiirkiye CumhuriyetiAnayasasriln Bazr Maddelerinin Deiiqtirilmesi Hakkrnda
Kanun. 7.5.2004(RG.22.5.2004).
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Anayasa Mahkemesine baqvurulamaz" qeklindeki diizenleme, uluslararasr
anlagmalann normlar hiyerarqisindeki yerini agrkga belirlemediiinden, ig
hukuk- uluslararasr hukuk iliqkisi diretide geqitli giiriiqler etrafrnda deierlendirilmiqtir. Bu giirtiqler, uluslararasr anlaqmalann yasalann iistrinde yer
aldr[r, yasalarla eqit seviyede bulundu$u, insan haklarrna iliqkin stizleqmeIerin aynlmasr gerekti['i ve bunlann Anayasamn iizerinde yer aldr$ qeklinde srmflandrnlabilira.
Llluslararasr anlaqmalara tistiinliik tamyan grirriqiin argtimanlan qiiyle
olmuqtur: Anlag rnalara kar qt.Anayasa Mahhemesine baguurulamty or olrnast, onlart yasalardan farhh, h,tlar, dolayr.styla,Anayasamtz, anlagrnalan yasa.Iarr,niisttinde bir honuma yerlegtirmigtirs.Bu kural, anlagrnalartn norrnIar hiyerargisindehi yerini belirler ue Anayasaru,nbir htstrn maddeleri ile
birlikte "And,yd,sanlnuluslara,rast,huhuka agtkl$tru," ortaya hoyaro. O tarih4

Bu konuda en son yaprlmrg toparlayrcr gahgmalar igin bkz., FENDOGLU, ?lLtISiN, "Uluslararasr insan Haklan Belgelerinin Uygulanmasrnda "Balrmsrz Olgii Norm" veya "Destek
6lgti Norm" Somnu", Anayasa Yargrsr, 1?, Ankara, 2000, s.3?2 vd; $AHBAZ, iSRAEilW,
'Avrupa Insan Haklan S6zleqmesi'ninTrir!; Yargr Sistemindeki Yeri", TBBD, S.54, EyliilEkim 2004, s.88 vd.

5

l.Kitap,Ankara, 1963,s.zSiALLEFEND|deXifAX"OMEBiLEAN,Devlctl"*11oLoku,
OdLU, WLMAZ, Anayasa Yargrsr ve Trirk Anayasa Mahkemesi, Ankara, 1996, s.66-67;
BAYKAL, FEB|T EAKAN, igsularda ve Karasulannda Devletin Yargr Yetkisine Getirilen
Srnrrlamalar, Yayrnlanmam4 Dogentlik Qahgmasr, istanbul, 1995, s.93; fEziq, ERDOdA)V, Anayasa Hukuku, 2.Basr, istanbul, 1991, s.9;BAI(IM, SUHEYZ, Avrupa insan HakIan Sdzleqmesive Ttirk Anayasal Sistemine Etkileri, Istanbul, 1993, s.56-57.

b) SOySAI, "Anayasa andlaqmalara yasalardan "iistiin" bir giig defil, onlara "eqit" bir giig
kazandrrmrqtrr. Ig hukukta ise, belli bir konudaki en son kural, aynr konuda daha iince grkanlmrq olan kurahn yerini alrr' demiqtir. Yazar, daha sonra, insan haklan sdzleqmesiagrsrndan qu delerlendirmeleri yapmrgtrr: "O halde, bir devlet uluslararasr bir stizleqmeyiimzalayrp onaylayarak kendisi agrsrndanda hrikrim ifade eder duruma getirirken, koydulu qekinceler drqrnda,siizleqmehrikrimlerinin i9 hukuktaki etkilerini bilerek ve dngdrerek bunu
yapryor demektir. Bu, uluslararasr siizlegmelere anayasalardan biraz farkh, Anayasa'ya
yaklaqrcr, en azrndan Anayasa'ya yeni bir anlam ve yorum kazandrncr bir a[rrhk tammak
oluyor. Uluslararasr siizleqme hiikiimlerinin Anayasa'ya aykrnhlr ileri siirtilemeyeceiine
gdre, o htikiimleri de Anayasa'yla birlikte diiqrinmek ve Anayasa'yr onlarla birlikte yorumlamak gerekecektir",bkz., SOYSAL, MOMTAZ,100 SorudaAnayasamnAnlamr,5.Basr,istanbul, 1979, s.251; SOYSAL, MUMTAZ, "Anayasaya Uygunluk Denetimi ve Uluslararasr Sozleqmeler",
Anayasa Yargrsr,Ankara, 1986,s.16-17.
6 d yOZAg,FIOdLIl, NECM|, Tiirk Anayasa YargrsrndaAnayasalhk Bloku, istanbul, 1993,
s.3; Anayasamn uluslararasr hukuka agrkhirm ortaya koyan diizenlemeler, Baqlangrg,m.2,
m.15, m.16., m.42, m.90, m.92, m.138;Aynntrh bilg:iigin bkz.,YILZBAEIOGZU, Anayasalhk Bloku, s.1-6;1961Anayasasrnlngegitlihriknmlerinin uluslararasrhukuka agrkhk agrsrndan deferlendirilmesi iqin bkz.,eXipnX, s.27-30.
b) QAGLAR, "15. madde kurahndan uluslararasr hukuka agrkhk prensibini grkarmak mtimktindtir" diyerek, bu kurah yazrsrz gatrqma norrnu (iirttilii gatrqmanormu) qeklinde nitelendirmigtir, Normatif. s.119, 121; Aym yiinde, ALIEFENDhOGLU, Anaya"a Yargrsr, s.108IUD-

c) TARIIANLI,
Anayasamn 2 maddesi ilk basamak olarak ahndrfrnda, Anayasamn milletlerararsr hukuka atrf yapan 15,16,47, ve 92 gibi maddelerini "giiciin belirleyici oldufu alan-
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te benim de, yaptrSm uluslararasr vergi hukuku gahgmalannda bu giiriiqe
katrldrSmr ifade etmem gerekirT.
Uluslararasr anlaqmalarla yasalan eqde!'erdekabul eden giiriiqiin argtimanlarr ise qiiyle olmugtur: Anayasadaki hilhilm agt'hde$ildir ue gegitli yorurnlara olanak taru,nAnlagma ile yasa arastndahi \ncelik soru,nu.,gegitli illhe anayasalart ndakinin tersine Anay asamtzda agtkga dilzenlenmedipine git re, anaydsa, ya,sd,ile anlagrnalan' eEdeperdegdrmehtedir. Yasa ile anlaEma
arastnda herhangi bir gattgma d'urumunda yasa bigimini alan anlaEmalar
da, her yasa gibi, sonraki hukuk, kurah. (lex posterior derogat legi priori) ya
ele ahnmah.dtrs.
da ijzel hiikiim-genel hiihiim ilheleri gergeuesind.e
insan haklarrna iliqkin siizleqmelerin anayasa ile eqits veya Anayasa
iistti de$er yiikleyen giiriigi.inl0 argiimam ise, bir yandan insa'n haklart' bel-

larda koruyucu ve bu anlamda da giictin belirleyici olmasrm Onleyici"hiktimler qeklinde nitelendirmiqtir,TAREANLI, TURGUT,Anayasa Mahkemesinin 4S.KuruluqYrldiinrimti Nedeniyle diizenlenen "Tiirk Anayasasr'mn Avrupa Anayasasr'na Uyum Sorunu" konulu TbpIantrmn Degerlendirme Oturumunda yaptr[r konuqmasrndan, 28-29 Nisan 2005, Ankara
(Yayrnlanmadr).
7

Bhz.,YAL:TI $OYDAN, BLLLUR, tlluslararasr Vergi Anlaqmalan, istanbul, 1995, s.?7 vd;
YALTI SOYDAN, BLLLIIR, Giimriik Birliiinin Hukuki Yaprsr,ISMMMO Yayrnlan, Istanbul, 1997,s.19vd.
8 d MERAV SE&A,Uluslararasr Hukuk ve Orgiitler, Ankara, L977, s.5l-52; PAZARCI, HU'
SEYiN, Uluslararasr Hukuk Dersleri, C.1, 3.Basr,Ankara, 1992, s.34-35;AYBAy, RONA
"Ti.irk Hukukuna Giire Uluslararasr Antlagmalarla Kanunlar Arasrndaki Altl*-Ustliik iliqkisi", tt. Ulusal idare Hukuku Kongresi, Idari Yargrmn Diinyada Bugtinkri Yeri, Ankara,
1993, s.283-284i OZBUDUN, EBGUN, Tiirk Anayasa Hukuku, 7.Basr, Ankara, 2002,
s.381.
b) Anlagmaya aykrn htikiimler igeren sonraki yasa, uluslararasr hukuk bakrmrndan getirece(PA!i btitiin sorumluluklara kargrn i9 hukuk agrsrndan gegerli olarak kabul edilmelidir
ZARCI, Uluslararasr, C.1, s.34). Oncelikle, qatrqan hiikiimler getiren sonraki tarihli yasa
ile anlagma hiiLkiimlerinin bagdaEtrnlmasr,her ikisinin de uygulanmasrm saplayacak bir yoruma gidilmesi gerekir. Bu yaprlmadrf, takdirde, yargr organlan, yasa koyucunun sonraki
iradesi ile baih olmahdu; ancak bunun igin, yasa koyucunun, anlaqma dtizeninden sapmak
ve bu dtizeni ihlal etmek niyetini agrkga ortaya koymasr gerekmektedir (ToLUNER, SEyiN, Milletlerarasr Hukul< ile i9 Hukuk Arasrndaki iliqLltea istanbul, 1973, s.595;GUNDOZ, ASLAN, "iktidann Milletlerarasr Srmrlarr", Istanbul Barosu Dergisi, S.2-3, 1990,
s.61-62).
Anayasamn Avrupa insan Haklarr Sdzlegmesineuygun yorumlanmasl gerektifi, TEZIQ,
s.9;QELLILEDiP, "Avrupa insan Haklan SiizlegmesininTtirk HukukundakiYeri ve UyguIamasr"(AiHS), iHiD, Prof.Dr.Liitfr Duran'a Armafan OzeI Sayrsr,Yil:9, S'1-3, 1988,s.52.
1 0 AKILLIOGLA,

anlaqmalann ig hukuka iistiinltiiii ilkesine yer verilmemiq olduiundan, anIaqmalan yasalarla eqdeferde kabul etmiq, ancak, uluslararasr insan haklan kurallanm
igeren andlagmalan ,ijteki andlaqmalardan ayn tutmuEtur. Yazar, Avnrpa Insan Haklan
Sdzlegmesineanayasa iistii defler tanrdrfrm belirtmiqtir, AKILLIOGLU, ?EI(iN, insan
Haklarr -I- Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, Ankara, 1995, s.68-69; Y|iZBA$I'
OfLU, Anayasal;k Bloku, s.s8; GdZOBtlYiiX" pnnnr, "Avrupa insan Haklan Siizlegmesi ve Bireysel Baqvuru Hakkr" insan Haklan Dernefi Yayrnlan, 35.F1, C.9, Ankara, 1987,
s.3: KAB0GLU, hBRAHLM, Ozgtrltikler Hukuku, 4'Basr, istanbul, 1998,s.132'
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gelerinin deuletlere yiikled,i$i sorumlululzlararr, di{er yandaru o,ruq,yasqrun
uluslararast. hukuha agr.hltptna dayanmt gttrT2.
b. Yargrglar
Viyana Anlaqmal ar Hukuku Srizleqmesi(VAI{S )r3,"ytiriirliikteki her anlaqma, taraflan ba$lar ve taraflarca iyi niyetle uygulanma& zorundadrr"
(m.26) ve "taraflardan biri, iq hukukunun hrikiimlerini, bir anlaqmamn uygulanmamast na ozir olarak iine siiremez"(m.27) demektedir. Uluslararasr
hukukun "siize baflrhk" (pacta sund servanda) ve "iyiniyet" (good-faith) ilkeIerini ifade eden bu kurallar karqrsrnda, bir devletin taraf oldu$u anlaqmadan dofan ytikiimliiltiklerinin yerine getirilmediginin rilgtim cihazrmn yargr
mekanlan oldu!'unu dtiqiinmek gerekir. Dolayrsryla, yargrglarrn, yasama ve
yiiriitmenin (idarenin) anlaqmalan uygulayrp uygulamadrklarrnr dlgiimlemesi, aksi halde uygulamasr beklenir. Bir hukuk kurahmn uygulanmasr,
onun yorumlanmasrndan aynlamazla. Bu gergevede,yarglcrn rolii, "hukuk
sriylemek" (jus dicere) de[il, "hukuk yaratmak" (jus dare)tr1ls. Peki, bizde
yargrglar hukuku ne kadar yaratmrqtrr?16
aa. Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi (AYM), bugiine kadar verdiii kararlarda, insan
haklarr belgelerini tek baqrna ba$msrz iilgii norm olarak kullanmamrq, bunlardan Anayasa hrikiimlerine destek dlgii norm olarak yararlanmrgtrrl?.

rr Tnzig,s.s.
12 YtlzBAgIodzU,
Anayasalhk Bloku, s.b?-58.
73 GOND|IZ,AS,LAjV, Agrklamah Bibliyografyah Milletlerarasr Hukuk
ve Milletlerarasr Teqkilatlar ile ilgrli TemelMetinler (TemelMetinler), istanbul, 198?.VAHS, anlaqmalar hukukunun temel ilkeleri konusunda ijteden beri oluqan uluslararasr teamtil kurallanmn somutlaqtrlr ve dzetlendifi bir metindir. Uluslararasr hukukun asli kaynaklanndan birini oluqturan uluslararasr teamril kurallan, ortaklaqa ve srirekli bir uygulamayr anlatmaktadrr. Bu
kurallann, aym zamanda, devletlerce bir hukuk kurah olarak kabul edilmiq olmalan gerekir. 56z konusu unsurlan taqryan bu ydndeki bir kural devletleri baflar. Sdzlegme,bu niteligi ile' taraf olmasa dahi bir devletin uymak zorunda oldugu kurallar biittinii olarak ele
alrnmaktadrr, MERAY, Uluslararasr, s.42-43; Tbamtil kurallan konusunda aynntrh bilgi
igin bkz., PAZARCI, Uluslararasr, C.1, s.217-230.
,,Anayasalyargrda yorum",
t+ et inru|niodt
u, vnaAz.
Aio, s.r-+, 1995, s.B.
Ls qAGI'AR, BAKIR, "Anayasa YargrsrndaYorum Problemi Karqrlagtrrmah
Analizin Katkrlan", il:Iin, Yrl:b, S.1-8,Arahk 1984,s.18.
16 Bu konuda bkz., TARHANLT, ruRGUr, " 'Bilingaltindaki'Devlet
Haklanndan Insanrn
Haklanna: T\irkiye Hukuk Drizeninde uluslararasr Hukuk", Deflqen Diinyada insan, Hukuk ve Adalet iginde, Edip F.Qelik'eArmapan, istanbul, 19g5, s.S66vd.
17 il TANOR, BoLEN:tlyozBAEroGLU,
NEcMi,1982 Anayasasrna Giire Tiirk Anayasa
Hukuku, 2.Baskr,Istanbul, 2OOL.s.473.
b) AYM, kuruluEundan 2003 yrh sonuna kadar 61 karannda uluslararasr siizleqmeleregiinderme yapmrq, bunlardan 37'sinde iHes'a, 4'iinde de iIIAM kararla.rna y"i verilmiqtir,
bkz., GEREr{ FAHNAZ, aYDrN ALi Rrza. "Tiirk Anayasa yargrsrnda insan Haklal Avrupa siizleqmesi'ninYeri", Amme Idaresi Dergisi, c. 3?, s.BEyliil 2004'tenayn basr,s.gr.

ro30

Prof. Dr. Billur Yaltt,

Mahkeme, IIIAS ile Anayasamn uyumlu oldu!'u durumlarda, Srizleqmeden,
denetledi[i kurahn anayasaya aykrrr olduiunu saptarken yararlandr[,r gibi,
kurah anayasaya uygun bulurken de yararlanm4trrls. AYM'nin uluslararasr belgeleri "Anayasaya uygunluk denetiminde dayamlmamakla birlikte deferlendirmede gtizetilen uluslararasr belgeler"le olarak deSerlendirmesinin
sonucu, hukukun politika loskacrnda2oqekillendifi siireglerde, Mahkemenin, ulusal anayasa ve yasa htikiirnlerini iHAS'a ve igtihatlanna uygun yorumlayacak yerde, Siizleqme hiikiimlerini ig hukuk hiikiimlerine uygun yorumlamak yolunu segmesineneden olmuqtur2l. Bu da, iffaU igtihatlarrna
neredeysehig baqvurmayanAYM'nin pozitivist ve statiikocu bir konumayer
leqmesi22,ulusal egemenlikgi tavrrdan tidtin vermemesi2sanlamrna gelmiqtir. Stiz konusu siireglerde, aym zamanda, Siizleqme-Anayasagatrqmasr ya
da Stizleqme-Yasagatrqmasrhallerinde, Srizleqmeninbaflmuz 6lgii norrn olarak do{rudan uygulanmast sozkonusu olamamrqtrr2a.
Anayasa Mahkemesi, 1997 yrhnda verdili bir kararrnda, uluslararasr
anlagmalann yasa ile eqdeperoldu$u giirtiqiinti agrkgaifade etmigtirzs:
"Anayasa'ntn 90. maddesinin son fr,hraa,nda, usuliine gdre yiiriirlii$e ho18 Orneginbkz. TANORIYLjZBAFIOdLa, s.4?4,dp.97,98'deki
kararlar; raziQ, s.8,dp.3'teki kararlar.
19 Anayasa Mahkemesi, 23.9.1996,E.1996115,K.1996/34,AMKD,
5.32/2, s.807 (TURHAN,

MEHMET, "Deiiqen EgemenlikAnlayrgrmn Hak ve Ozgtirldklerin Korunmasrna Etkileri ve
Tiirk Anayasa Mahkemesi", Anayasa Yargrsr, 20, Ankara, 2003, s.227, dp.32).
20
QAGI-A,R, BAKIR,Anayasa Bilimi - bir gahgma taslagr, istanbul, 1989, s.4.
2 L TURHAN, s.226-227;
QAGLAR, anlagmalann i9 hukuka uygun yorumunu, yargl organla-

nnrn rirettili yeni bir gatrqma normu olarak nitelendirmektedir, Normatif, s.119.
22 A-RSZAN, ZiiEfti,Avrlpa

insan Haklan Sdzlegmesive Tiirk Anayasa Yargrsr: Uyum Sorunu ve Oneriler", Anayasa Yargrsr, 1?, Ankara, 2000, s.285.

23 ERKUT, CELAL, Kamu Kudreti Ayncahklarr ve T\.rtuk Adalet Anlayrqr, istanbul, 2004,

s.L44.
24 TA IdR|Y0ZBA1TOGLU, s.477.
25 a) Anayasa Mahkemesi, 27.2.1997,E. 1996/55,K. 1997/33,RG.24.3.2001.

b)AYM Baqkam Mustafa Bumin, '...Kimi iilkelerde uluslararasr antlagmalann yasa tistti ve
hatta anayasa ristri normlar olduiunun kabul edilmiq olmasrna ve doktrinde de bu yiinde
giiriiqler bulunmasrna kargrn, Anayasa'mn 90. maddesinden bu sonucu grkarmak olanaksrzdrr. Anayasa Mahkemesi kararlannda da ag*landrlr gibi, uluslararasr antlagmalann ulusal yasalanmrza iisttinliiiti bulunmamaktadrr. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi, uluslaraudesteknorm" olarak baqvurmakta ve bu
rasr antlagmalara kararlarrnda
antlaqmalarla milli yasalar arasrnda gatrqmaveya geligki bulunmasr halinde ig hukukumuza ait iki yasa arasrnda geligki olmasr durumunda izlenecek ybntemle (iirneflin, dzel yasa - genel yasa, dnceki
yasa - sonraki yasa gibi) uyuqmazhfia gd,ziim getirilmesi gerektifini kabul etmektedir. Anayasa'nrn 90. maddesinde iingtirrilen kural ve buna gtire mahkemelerce geliqtirilen igtihatlara giire, ulusal yasalanmrzla Avrupa Insan Haklarr Siizlegmesiarasrnda gatrqma bulunmasr halinde mahkemelerce sdzlegmehiikiimleri uygulanamamakta, bireyler, uluslararasr hukuktan dofan haklanm ulusal yargr organlarr aracrhfryla elde edememeleri sonucu, Avrupa insan Haklan Mahkemesi'ne baqvurmaktadrrlar" demiqtir, Anayasa Yargrsr, 18, Ankara,
2001.s.3.

Dog. Dr. Mehmet Somer'in Antsrna Arma$an

1 0 3I

nulmug uluslararasr,andlagmalann kanun huhmunde oldupu belirtilmig ue
bunlar hakkr,nda Anayasa'ya aylztrilth iddiast. ile Anayasa Mahkemesi'ne
baguurulamayacartt,hura.la ba$Ianmtgtr.r.Kimi i.ilkelerde, uluslararast andlagrnalarr,nyasai)stii ue hattd.Anayasailstil normlar olduPunun habul edilmig olmastna. ue doktrinde de bu gdriigiln sauunulmastna kargtn, Anayaso,'nln90. maddesinden bu sonucu qkarmah olanakh' depildin Anayasa'da
gr,kartlacakbir yasaru,nyilrilrlilkte bulunan bir andlagma'yaayktrt' olamaya'
caPt.yolunda bir hurala yer uerilmemiptinBu nedenle,anlagma hurah.naay'
htrt bir yasa gr,kartlmastolanahltdm Bdyle bir yasaru'n,uluslararast sorum'
lulugu gerektirse dahi, ig hukuk, baktmr,ndangegerli olaca$t'da huEkusuzdur.
ig huhuk ydnilnden; anlapmalar ile yasalar arast'nda herhangi bir gatt'E'
ma olmast ueyorunxyoluyla gdzilm bulunamamast durumunda ig hukuka ait
iki yasa arastndahi gatr,gmadauygulanacah hurallarla sorunu'n gdzilmii gerekir".
Elbette AYM kararlanmn genel deferlendirmesini anayasa hukukqulanna brrakmak gerekir, fakat siiz konusu siireglerde, vergi yasalarrntn anayasaya uygunluk denetiminde, insan Haklan Stizleqmelerinin "destek olgii
norm" olarak dahi kullamlmadr$ aynca belirtilmelidirzo.
bb. Danrqtay
Damqtay'rn bu konuda verilmiq gok sayrda karan yoksa da, uluslararasr anlaqmalann ulusal hukuka iistiinliifiirrtin kabul edildi!'i kararlan2T ve
IIIAS'rn doirudan uygulandr[r2S veya ulusal yasamn yorumunda destek iilgii norm olarak kullamldr[r kararlan2e olmuqtur. Bu gergevede,Damqtay,
uluslararasr anlagmalann ig hukukta yasalar iistii bir konumda oldufunu
ve yiiriitme ve yargr organlan igin baflayrcr nitelik tagrdrfrru stiylemiqtir.
Buna karqrhk, Damqtay'rn IIIAS'r ne doirudan ne de dolayh olarak uyguladr[r bir vergi davasr olmamrqtrr.
cc. Yargrtay
Yargrtay, uluslararasr hukuk kurallarrndan sadeceyardrmcr kaynak olarak yararlanmrq, kararlaflnln asil dayana$ olarak ig hukuku esas almrq-

26 a) Bkz.,YALTI SOyDAN, niLLUR, "Taxation and European Convention on Human Rights
in T\rrkey", European Taxation, Yol.42,no.2, February 2002.
b) AYM'nin iHAS, 4 no.Iu Protokole de!-inen VIIK, 359 karanm sakh tutmak gerekir, Anayasa Mahkem esi,8.2002/55, K.20OB
/ 8, 11.3.2003,RG.l.6.12.2003, 25318.
27 Damqtay,5.D.,22.5.1991,
8.1986/1?23,
K.1991/933,
D.D, 5.84-85,s.325.
28 Darugtay,5.D., 22.5.1991,E.1986/1723,
K.199V933,D.D, S. 84-85,s.325; Dangtay, 1.D.,
22.4.1992,8.1992/136, K.I992/ L47,D.D, S.86, s.53.
2e Danrgtay,3.D.,22.11.t978,E.19?8/1158,K.19?8/1213,D.D, S,34-35,s.194; Damqtay,inX,
7.12.1989,8. 1988/6,K. 1989/4,D.D, 5.78-79,s.50.
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trr30. Bununla beraber, Mahkeme bir davada iHAS,m.6/3'ii doflrudan uygulamrq, karanna, Ceza Usul Yasasr kurallarrmn "genel", iHAS,m.O/3'tin ise
"iizel" kural olmasrm gerekqe gtistermiqtirer.
Yargrtay'rn vergi ceza davalannda iHAS'r uygulamasr ise sdz konusu olmamrqtrr.
2. Yanna Dair Bir Not: Llluslararasr Hukukun
Meselesinde Kiiltiir Diiniigiimii

Ustiinliiifi

Anayasa defiqikligi yanna dair bir not diiqmemizi gerektirir niteliktedir. Tarihsel siiregte, ytiksek yargr organlanmn IHAS ve di$er insan haklan belgelerini uygulama sorunu bir yorum sorunus2 olmuqtur. Bu konuyu
yarglcln hukuk ktiltiirii belirler. Bugiine kadar ki igtihadrn geliqmesi o qekildedir ki, ijzellikle anayasa yargrglarr hukuksal milliyetqiligin klinik drneklerini33 vermiqler, hukuk devleti prati!"inde o veya bu gerekqe ile geliqen siyaset frenini hukuksal alana taqrmrqlardu3a. Bu da, <irnelin AYM drizeyinde
hak-eksenli yorum yerine amaq-eksenli yorum qeklinde yansrmrgtrr3s.Dolayrsryla, yargrglar bireysel hukuki kriltrir dcini.iqrimiintigergekleqtirmedikleri
stirece, 90/5'in uygulanmasrna iligkin sorunlarrn devam etme potansiyeli
vardrr.
Buna kargrhk, Adalet Bakanhpr Avrupa Birligi Genel Mtidtirliifli, insan
haklarr projesi dahilinde insan haklan sdzleqmelerikonusunda22S yargcrn
egitildigini, bu yargrElann, e$itim sonrasl yaprlan ankette, iiirendikleri bilgileri dnlerindeki davalarda uygulayacaklarrm beyan ettiklerini, anayasa
deliqikliginden cinceyaprlan araqtrrmada, alt mahkemelerin (ceza-idare-hukuk mahkemesi) 135 kararda IHAS ve ifmU kararlanna atrf yaptrfrnr,
iizellikle mrilkiyet ve ifade tizgi.irltiliine iliqkin davalarda yargrqlann IHAM
testlerini uyguladrklarrm agrklamrqtrr3G.Anayasa de[iqiklili sonrasrnda,
30 PAZARCI, Uluslararasr, C.1, s.25-28.
31 Yargrtay, Ceza Genel Kurulu Karan, 2.3.1996, E.199616-2,K.1996/33, Yargrtay Kararlarr
Dergisi,C.22,5.4, Nisan 1996,s.621.
32 Kan1.,CHARLE SWORTH, ANDREW ICULLEN, HOLLV European Community Law, London, 1994.s.88.
33 Karg., QAGLAR, BAKIR, "Anayasa ve Tbpluluk Hukuku", 2.Avrupa Hukuku Haftasr, istanbul, 1980, s.5,23,29. (Yazar, Topluluk iiyesi devletlerin anayasal yargr yerlerinin, "hukuksal milliyetgililin klinik drneklerini verdiklerini ve btitiinleqme stirecinin kargr agrrhk
ve ig frenleri durumunda olduklanm" belirtmiqtir).
34 KABOGLU, "insan haklan alanrnda g0.maddeninyorum ve uygulamasrmnAnayasa'mn titeki
maddeleri [2,5,138]rqr!'rndadaha tiirdeg ve uluslararasr stizlegmelerlehine ortaya grkmasrbeklenirdi. Fakat Anayasa'nrn 20 yrh aqkrn uygulama ddnemindebu gergekleqmedi"demektedir,
"Hukukta Yeni Diizenleme",Radikal Gazetesi,27.7.2004.
KABOaLU, innqUiv,
35 ARsrAN, 2., s.290.
36 ARIKAN,,^YFE SAADET, Barolar Birliii'nin "insan Haklan Uluslararasr Sdzleqmelerinin
Ig Hukukta Dofrudan Uygulanmasr (Anayasa, Md.9O/son)"baqhkh toplantrsrnda sunulan
tebli!', 5 Kasrm 2004, Ankara, s.104.
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AYM Baqkanhlr.'nrn giiriigri, insan haklanna iliqkin uluslararasr anlaqmalarrn yasa tisti.inde oldu['u, diferlerinin ise yasayla eqdefer olduiu qeklindedir.
Damqtay Baqkanh[r ise insan haklanna iliqkin uluslararasr anlaqmalarrn
yasalann iistiinde olduiunu ve bunlann do['rudan uygulanacalrm belirtmiqtir3z. O halde, bugiin, sijz konusu alt mahkemelerdeki siirecin, vergi mahkemelerinin ve yiiksek yargl organlarrmn kararlarrna da yansrmasrm beklemek durumundayrz.
II- Anayas a, 9O/5'in Teorik Anlamr: insan Haklan
Siizlegmelerinin Doirudan Uygulanabilirli!^i
Anayasa 90/5'te iingiiriilen gatrqma normu, "usuliine gdre yiiriirli.i!.e konulmuq temel hak ve Ozgtirliiklere iliqkin milletlerarasr andlaqmalarla kanunlarrn aym konuda farkh htikiimler igermesi nedeniyle qrkabilecek uyuqmazhklarda milletlerarasr andlaqma hiikiimleri esas ahmr" qeklindediras.
Bu maddenin gerekgesindeise, "uygulamada usuliine gdre yrirtrli.iie konulmuq insan haklarrna iliqkin milletlerarasr antlagmalar ile kanun hiikiimlerinin geliqmesi halinde ortaya grkacak bir uyuqmazhgn hallinde hangisine
tincelik verileceii konusundaki tereddiitlerin giderilmesi amacryla 90.maddenin son frkrasrna hiikiim eklenmektedir" denmiqtir3e. $imdi bu normun
teorik dtizeyde deferlendirmesini tamamen vergi hukuku agrsrndan yapahm.
1. Kapsam:"Temel Hah ae dzgiirliihlere
Millet le rar as t.And.la gmalar"

ilighin

Uluslararasr hukuk-ulusal hukuk qatrqmasrnda,gatrqmamn gdziimlenmesinde hangi Sdzlegmelerin tistiin uygulama alam bulacalrna dair soru
normun kapsamrna dair bir sorudur. Sorunun gO/5'teki yamtr srmrhdrr, yani ulusal hukuka rLazarar'iistiinliik atfedilen uluslararasr anlaqmalar "temel hak ve cizgiirhiklere iligkin milletlerarasr andlaqmalar"la srmrlandrnlmrqtrr. Diier anlaqmalar bu normun kapsamr drqrnda brrakrlmrqtrr. o halde,
vergi hukuku alamnda, temel hak ve iizgi.irliiklere iliqkin milletlerarasr anlaqmalar ig hukuka iisttin de!'erdedir.
"Temel hak ve dzgrirliiklere iliqkin milletlerarasr anlaqmalar" kavramrndan ne anlaqrlacaktrr? Madde gerekgesindede geqensekliyle "insan haklarr-

3 7 AYM Baqkam Mustafa Bumin ve Damqtay Baqkam
Ender Qetinkayahrn konugmasrndan,

Barolar Birligi'nin "Insan Haklan IJluslararasr Siizleqmelerinin iq Hukukta Dogrudan Uygulanmasr(Anayasa,Md.9O/son)"baqhkh toplantrsr,s.18, 18.
Bir tjnceki anayasa deg"igiklik paketinde yer alan, fakat daha sonra geri gekilen diizenleme
metni gdyleydi: "Kanunlar ile milletlerarasr andlaqmalann gatrqmasrhalinde milletlerarasr
andlaqmalaresasahmr", bkz., TBMM, Dijnem:21,YasamaYrh:3, S.Sayrst:732,
Anayasa Komisyonu Raporu 2/803.

39 TBMM, Ddnem;22,YasamaYrh:2, S.Savrsr:430.
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na" iliqkin anlaqmalar bu sorunun asgarisini oluqturur, yani iincelikle Anayasanrn ikinci krsmrnda yer alan (m.72-74) btitiin hak ve Ozgtirliiklerle ilgili Siizlegmeler bu kapsamdadrr40.Buna karqrhk, 90/5 insan haklan ile ilgili
anlaqmalara anayasa iistii de[er ytiklemediginden, Anayasada yer almayan
bir hak ve iizgtirltife dair mevcut bir uluslararasr dtizenleme ile gatrqma, ya
da yasal boqluk bu alamn problematik konularrndan birini oluqturmaya devam etmektediral. Bu konunun zor alanlarrna dair teorik def'erlendirmeleri
anayasa hukukgulanna brrakarak, vergi hukuku alanrnda |HAS ve BM kaynakh uluslararasl insan haklan siizleqmelerinin vergi yasalarrna nazaran
risttin deierde bulundu['unu belirlemek gerekir.
Buna karqrhk, 90/5'teki "temel hak ve tizgiirliiklere iliqkin anlagma" deyimi, normatif agrdan sadecekonu itibariyle diizenleme igeren Stizleqmeler
qeklinde de[erlendirilemez. Konu itibariyle, dofludan temel hak ve iizgiirliikleri di.izenleyenSrizleqmelerinyam srra, temel hak ve dzgiirltikler iizerinde sonugdoiuran anlaqmalar da bu kapsamdadrr.Haklara'ilighin anlagrna'
deyimi, bireyin temel hak ve iizgrirliikleri bakrmrndan sonug doiuran metinleri de igeren bir deyim olarak algrlanmahdrr. Bu agrdan,uluslararasr vergi anlaqmalarr, vergi yiikiimltisiintin miilkiyet hakla iizerinde sonuq doiuran etkisi itibariyle kapsam igindedirnz.
2. Konu: "Kanunun.Sru,
igermesi"
a.

Konud'a Anlagmad'an Farkh' Hiihiimler

"Kanun"unKargrfuf"r:"Hukuh"

At 90i5.maddede,kanun kawamrmn kullamlmrq olmasr, sadecedeyimsel yorum yaprldr[r takdirde, Siizleqmenin iistiinliifiiniin sadece Siizleqme
40 a\ KABOGLU, Hukukta, Radikal, 27.7.2004;qiMEN, terimin, Anayasamn 2 ila 14.maddeleri arasrnda zikredilen tiim hak ve iizgtirltiklerle srnrh bir anlam igerdi!'i giir0qiindedir,
I9 HueiMEN, YILMAZ, Barolar Birliii'nin "insan Haklan Uluslararasr Siizlegmelerinin
kukta Doirudan Uygulanmasr (Anayasa, Md.90/son)" baghkh toplantrsrnda sunulan teblif.
s.94.
D GOLMEZ, ister kigisel ve siyasal haklan, ister ekonomik, kiilttirel ve sosyal haklan, isterde tigiincti hatta ddrdtincii kuqak olarak nitelenen gdreceyeni insan haklan olsun, onaylanan veya onaylanacak biitiin insan haklan s6zlegmelerinin kapsam dahilinde oldugunu
belirtmektedir, GOLMEZ, MESUT,"Anayasa Defiqikligi Sonrasrnda insan Haklan Sbzleqmelerinin ig Hukuktaki Yeri ve De[eri", TBBD' S'54' Eyhil- Ekim 2004' s.153'
d KABOGLU, uluslararasr belgenin adrmn 6nemi olmadrflm, TBMM'nin onaylamayr bir
kanunla uygun buldufu btltiin uluslararasr belgelerin bu kapsamda deferlendirmesi gerektifini belirtmektedir, Hukukta, Radikal' 27.7.2004.
41 Bkz.,
FAHBAZ,s.209 vd.; GOLMEZ,s.L55'
42 Barolar Birli!{'nin "insan Haklan llluslararasr Sdzleqmelerinin Ig Hukukta Do!'rudan Uygulanmasr (Anayasa, Md.90/son)" baqhkh toplantrsrnda, honugtnaulart'n deperlendirm'eleri
itrafind.a ortaya gtkan panoratnanln uluslararasr vergi anlaqmalannm kapsam dahilinde
olmadrfr sonucu verdiii deperlendirmesini yaptr$mr, o degerlendirmenin toplantr materyalleri iizerine olduiunun altrm gizmem gerekir, bkz., s. 186-191.
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ile vergi yasalan arasrnda grkan gatrqmalar halinde kabul edilece[i, buna
karqrhk yasa altr olan ve yiiriitmenin dtizenleyici iqlemleri ile Sdzlegmearasrndaki gatrqmalann kapsam drgr kalacafr sonucuna varmayr gerektirir. Oysa burada amagsal yorum yapmak ve dayana[r vergi yasasr olan dtizenleyici metinlerde yer alan ve Siizlegme ile gatrqan hiikiimlerin de gatrqma normunun konusunu oluqturdu!"unu diiqtinmek gerekila3.
Bu gibi hallerde, yiiriitmenin diizenleyici iqleminin yasaya uygun ve fakat Siizleqmeyeaykrrr olmasr, gatrqmamn esas olarak yasa ile Sdzleqmearasrnda olduSunu gdsterir. Bu alternatifte, sdz konusu yasa ile anayasa arasrnda uyum olduSu da varsayrlrrsa, gatrqmaya bir de Siizleqme-anayasagatrqmasr eklenir. Yasa ile Siizlegmenin uyumlu olduiu konularda, diizenleyici iqlemin farkh htiktim igermesi hali ise iqlemin yasaya aykrnh$m giindeme getirir. Bununla beraber,Anayasa 90/5'in, geqitli alternatifler altrnda qopaltrlabilecek varsayrmlardan bir krsmrna hiqbir gtiziim i.iretmedifi de belirtilmelidir. Bu konuya yeniden ddneceSm, fakat burada altrm gizmek istedi[im,
anayasada gegen kanun kawamrmn, geniq anlamryla, genel dtizenleyici iqlemleri de kapsar qekilde, "hukuk" olarak anlaqrlmasr gerekti[idir.
b. "Farkh Hiikiimler
"Qeligtne"

tgerme"nin

KarErh$ : " Qa'ttgrna" veya

AY, 90/5 gergevesindeiHAS'Ia vergi kanunlanmn aym konuda farkh hiikiimler igermesinden ne anlagrlmasr gerekir? Uluslararasr hukuk metinlerinin soyut, genel, a5rnntrh olmayan hiikrimler igerdili bilinir. Ornegin
igAStn mrilkiyetin korunmasrna iliqkin maddesinde(P.I'7/2)"...ancakyuka'
rlduki hiihtimler hiqbir bigimde, millkiyetin genel yarara uygun olarak h.ulIantlmasrnt denetim alttna almale ueyauergiler ile difier mali yiihiimli.ililk ue
cezalartnijd,ennesinisa$lamak igin Deuletingerehli gdrdil!il yasalart'yilrilr'
Iille koyma yetkisini ortadan lzaldtrmaz" denmektedir. Bu metnin pozitif hukuktaki bir vergi yasasrnda aym hilktim qeklinde diizenlemesi eqyamn do[asrna aykrndu. Dolayrsryla biittin vergi yasasr hiikiimleri, ilIAS,Pl-l anlamrnda "aym konuda" hiikiimlerdir. Bir vergi yasasrmn, iHAS'tan farkh htikiim igermesi ise ancak s6z konusu maddeye aykrrr olup olmadrfr ile belirlenebilir. Dolayrsryla, eqyamn do$asrgere$, ulusal yasa ile uluslararasr anlaqma arasrnda her zaman kazuistik, deyimsel ve birebir kargrhk bulunamayacafina gdrea4, buradaki farkh htiktim igerme, yasa ile anlaqma metninin

Karq.,GtiLMnz, s.155, Bkz., YOZBA$rOGLU, NEcMi, Barolar Birliii'nin "insan Haklan Uluslararasr Siizleqmelerinin ig Hukukta Doirudan Uygulanmasr (Anayasa, Md.90/son)"
baqhkh toplantrsrnda sunulan tebli!, s.83 vd.
Buradaki "farkh hrikrim" ifadesinin, vergi hukukunda uluslararasr gifte vergilendirmeyi iinleme anlaqmalarr aqrsrndandaha anlamh oldu[unu belirtmek gerekir.
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"gattgmaa,"veya madde gerekgesindede belirtildigi gibi ,'geligmesi,,qeklinde
anlaqrlabilir. Bu da bir tespit sirecidiras.
Bir vergi yasasr htikmiimin iHAS'Ia gatrqrp gatrqmadrfrm tespit igin,
.
iHAs'daki siizel metin bu hukuk kurahmn anlam ve kapsamrm belirlemeye
yetmeyece[inden, anlaqma kawamlanmn irnu
igtihatlannda aldrgr qekil
ve anlamlar da gtiz tiniine ahnmahdr#6. Yani uluslararasr bir siizleqmenin
uluslararasr yorum yerlerince de!'erlendirmeleri tincelik kazamr, qtinkti bir
uluslararasr metnin yeniden yorumlanarak ulusal anlamrmn belirlenerek
uygulanmasr deiil, evrensel anlamryla uygulanmasr gerekir. Dolayrsryla vergi hukukunda iI-IAM'rn standart ve testleri ayrr bir Onemkazanmrqtrr.
3. Yetki: "Uyugmazhh Qtkmast Hali'
Al11 gergevesindeAX 90/5 biittin devlet organlarrm bag.lar; yasama,
ytiriitme ve yargr orgam agrsrndanbaplayrcr nitelik taqrr. Elbette ki yasama
organlnln, IHAS ve diier insan haklan metinlerine aykrrr bir vergi yasasr grkarmama, veya gatrqma halinde olan bir yasayr ytirtirliikten kaldrrma sorumluluiu bulunmaktadrr. Fakat Al g0/S'te"uyuqmazhk" kavramr gegtigine
gcire,bir vergi yasasr ile IHAS arasrnda gatrqmabulunup bulunmadrfr.m tespit makamr ulusal yargr yerleridir. Anayasa yargrsr agrsrndan trkamkhk
noktalarrm ve vergi yarglsr yerlerinde gatrqma tespitinin ne anlama geldi$i
ve bunun hukuki sonucunu bir sonraki btiliimde ele alacaFm. Burada de!'inmek istedifim, "uyuqmazhk' meselesinin sadece yargr baflamrnda deSl,
idari organlar rinrindeki uyuqmazhklar baElamrnda da ele ahnmasr gerekticl.
$iiyle ki, "[yJijnetselorganlar ijni)ndeki uyugmazltklarda da, uluslarara-

a) "Milletlerarasr andlaqmalann genellikle, genel gerqevelive bir kanun htikmii kadar somut olmayan kurallar igerdili, buna gdre, aym konuda farkh htikiimler igeren, aym igerikte andlaqma ve kanun htikmri uyuqmazhlrmn fazlaca olmayacafr, tilkemizdeki kimi kanunIarrn normatif yaprsr itibariyle, tiizrik hatta yd'netmelik ve hatta genelge kadar aynntrlar
igerdiii durumlarda, biiylesi bir kanun kurah ile oldukga soyut ve geniq gergeveyesahip
andlaqma kurahntn a_ymkonuda farkh hiikiimler igerdi!'i sonucuna varabilmenin giig oldu"SLZOsayrh Yasa'yla Anayasa,mn g0.maddesindeyapr!'u" gdriiqii (KARAG|ILMEZ, lli,
lan Degigiklife bir Bakq", TBBD, s.54, Eylul- Ekim 2004, s.t72) kabul edildifi takdirde,
90/5'in higbir alternatif altrnda uygulanamayaca$ ve yasa koyucunun abesle iqtigal ettigi
sonucuna varmak gerekir.
b) Farkh hiiki.im kawamrmn "lehe dtizenleme" olarak anlaqrlmasr gerektifi, $AHBAZ,
s.207.
il GULMEZ, s.r'z.
b) iHASln iHAM kararlan ile ilgili maddesi qiiyledir: Kararlann ballayrcrhg ve uygulanmasr- m.46: 1. Yiiksek Taraf Devletler, taraf olduklarr davalarda Mahkemenin nihai kararlarrna uymayr taahhiit ederler; Bu konuda bkz., DOGRU, OSMAN,,,insan Haklan Avrupa
Mahkemesi Kararlarrmn Ig Hukuklara Etkileri", Anayasa Yargrsr, 17, Ankara, 2000, s.194
vd;YILDIRIM, KN)[R, "stizleqmenin ve Divan Kararlarrmn Uygulanma Niteliii,,, Anayasa Yargrsr,C.17,Ankara, 2000, s.295.
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st.antlagmalara ayktrt. olan bir yasaya ya da bu yasaya dayantlarak Elzartlmtg dilzenleyici metinleregdre bir karar uerilmesinin sdzkonusu oldu{u durumlarda da uluslararast antlagmalartn "eso,s"ah,nmast.gerehir. Bagha bir
anlattmla, kamu yethililerine, ydnetselorganlara yaptlan baguuruya da yahrnmalar dolaytsr,yla onaylanan sdzlegmelerile yasalar arastnda uyugma,zh,klar gthma,sr.
durumunda da, uluslararast antlagmalartn yetkililerce doPrudan uygulannlasl gerehi7"47.Bunun vergi hukukundaki karqrhfr, vergi idaresi makamlarrmn "di)zeltme" taleplerinde, vergilendirme iqleminin dayana$m oluqturan vergi yasasrnrn iHAS'la gatrqrp qatrqmadr[rmn deferlendirilip de!'erlendirilemeyece[idir. ilkesel olarak bu soruya olumsuz yamt verilmesi gerekir, giilkii vergi hukukunda diizeltmenin konusu bir yorum uyuqmazh[r defildir. Bu konuya ileride yeniden deSnecefim.
4. Hukuki Sonug: "Milletlerarasr.
Esa,sAh.nmasf'

And.laEma Hiikiimlerinin

AY, 90/5 gergevesinde,vergi yasasr ile IHAS arasrndaki gatrqmamn tespiti halinde, uyuqmazhgrn griziimtinde iHAS hrikiimlerinin esas ahnmasr gerekmektedir. Buradaki "esas alma" ne anlama gelir?
Metinde iistiinliik, ya da uygulanmak gtbi terimler kullamlmamrqtrr.
VAHS'de, "yiiriirliikteki her anlaqma, taraflarr baplar ve taraflarca iyi niyetle uygulanmalz zorundadrr" (m.26) ve "taraflardan biri, ig hukukunun hiikiimlerini, bir anlaqmanrn uygula.nmd,maslna ozir olarak One sriremez"(rn.27)denmigtir. Demek ki, "esas alma" kawamrm agrklayabilmek igin,
uluslararasr hukukta gegenbazr kawamlann agrklanmasr gerekiyor:
Uluslararasr hukukta, "uluslararasr,huhuhun ba$laytcth,P" (binding),
"uluslararast hukuhun ig hulzuhtadoprudan uygulanrnasl"(direct applicability), "ulusld.rd,rdsrhukukun do$rudan ethisi" (direct effect), "uluslararast
hukukun hendiliginden hilhtim dogurrnast" (self-executing) gibi kavramlar,
her ne kadar birbirlerini ikame eder qekilde kullamhyorsa da, hepsi aym anda bir btittin olarak birbirinin yerine kullamlabilir kawamlar delildir, gtinkii ashnda her biri farkh bir hukuksal durumu izah eder. Bu kawamlarrn,
bir krsmr ikame olarak kabul edilebilir; ancak yine de, aralanndaki nitelik
farklanmn ortaya konulmasr gerekir.
a. Baflayrcrhk,

Doirudan

Uygulama, Dolrudan

Etki

aa. Baplayrcrhk
Bir uluslararasr hukuk kurahmn baplayrcrhflr, bu kurallara uyulmasr
zorunlulupunu igerir; ancak, bu zorunluluk bir uluslararasr yiikrimltiltipti
ifade eder.Uluslararasr hukuk kurahmn baflayrcrhgr,devlet aqrsrndandifer
bir devlet veya devletler ya da uluslararasr drgritlere karqr yiiklenilen bai47 CtifUnZ,

s.I17;Ayrt zamandabkz, KABOGLU, Hukukta, Radikal,27.7.2004.
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lanma iradesini ortaya koyar. Diier bir deyiqle, baflayrcrhk, devletler bakrmrndan ancak uluslararasr dtizeyde hiikiim taqrr.
Bir uluslararasr anlaqmamn tarafi olan bir devlet, bu anlaqma ile diper
devletlere kargr bailanmrqtrr. Bu devletin, anlaqmamn yerine getirilmesi konusunda iistlendi[i zorunluluk diper devletlere karqr iistlenilen bir zorunluluktur. Uluslararasr diizeyde, bir devlet anlaqmada somutlaqan irade beyam ile baflrdrr. Bu yiikiimliilii$i.in yerine getirilmemesi, devletin uluslararasr
sorumlulugunu gerektiriras.
bb. Dofrudan

Uygulama ve Dofirudan Etki

Bir uluslararasr hukuk kurahmn uluslararasr dtizeydeki etkisi, konunun sadecebir boyutudur. ikinci boyut, uluslararasr hukuk kurahmn ulusal
hukuktaki etkisidir. Uluslararasr hukukun doirudan uygulanabilirli[i,
uluslararasr hukukun ulusal hukukla iligkisini niteleyen temel kawamdrr
ve bir uluslararasr hukuk kurahmn ig hukukta uygulanabilmesi igin herhangi bir ulusal aktarma iqlemine gerek olmadr[rm ottaya koyaras. Kendili
finden hiiktim dof'urma kawamr da, bu anlamr igerecek qekilde kullamlrrso.
Awupa Birti[i hukukunda kayna$m bulan "doirudan etki" kavramr,
bir uluslararasr hukuk kurahmn mahkemeler iiniinde doirudan uygulanabileceii, difer bir ifadeyle, mahkemelerin, dnlerindeki davada uluslararasr hukuk kura[m uygulanacak kural olarak kullanabilecekleri anlamrm taqu. Bu
konu, bir uluslararasr hukuk kurahmn gerqek ve tiizel kiqiler lehine haklar
yaratmasr ve bu haklann mahkeme ijniinde iddia edilebilmesini iqerir' Bir
uluslararasr hukuk kurahmn doirudan etki doiurup doiurmadr$. sorusu, ig
hukuka giren bu tiir bir kurahn "hemen uygulanabilir kural" olarak, mahkemeler tarafindan doffrudan uygulamp uygulanmayacahm ifade edersl.
Birgok metinde doirudan etki kawamr, do$rudan uygulanabilirlik kawamrmn ikinci boyutu olarak ele ahmrs2.
48 JACOBS-ROBER1S (ed), The Effect of Tleaties in Domestic Law, United Kingdom National Committee of comparative Law, vol.?, London, 1987, s.xxiv-lfil|rvt|'B.LTUM, Avrupa,
s.123-128.
49 a) BATUM, Avrupa, s.42.
b) iXici giiriiq ve tekgi gdriiq baflamrnda aynntrh bilgi igin bkz.,YALTI SOYDAN, Giimrtik
Birlifl'i, s.27 vd. ve orada atrfyaprlan eserler.
50 BhOWNLIE,IAJV, Principles of Public International Law, 3rd Edition, Oxford, 1979, s.53.
5r HARTLEY, ?"1C.,The Foundations of European Community Law, 2nd Edition, Oxford, 1989,
s.182.
52 a\ BATUM, Avrupa, s.37,42.
b) ATAD, "do!-rudan uygulanabilirlik" kavramr ile "dofrudan etki" kavramr arasrnda ayrrm
yapmamaktadrr. Divan, her iki kavramr da, birbirlerini ikame eder gekilde kullanmaktadrr'
bir boyutuyla, Topluluk hukuku, tiye devletler hukukunda dogrudan uygulanabilir niteliktedir; yani, bu hukuk kurallanmn uygulanabilmesi igin herhangi bir tamamlayrcr ulusal
normaihtiyag yoktur (direct applicability). ikinci boyutuyla, ulusal hukuka dahil olan bir
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Bir uluslararasr hukuk kurahmn dolrudan uygulanmasr/doirudan etki
yaratmasr, mahkemelerin ulusal kurah de!'il uluslararasr kurah uygulamaIan demektir. Bunun igin de, uluslararasr hukuk kurahmn tamamlayrcr nitelikte bir ulusal tasarrufu gerektirmeyen igeri$e sahip olmasr gerekir. Bir
anlaqmamn ig hukuk dtizeninde dofrudan etkisinin bulunup bulunmadr$,
taraflann amaglan, anlaqma kurallanmn konusu ve anlaqma hiiktimlerinin
qekline bakrlarak belirlenirss. IHAS, amag54,konu55ve gekil (yazrhq ve diizenleniq bigimi)sa bakrmrndan devletlerde doirudan uygulanacak metinlerdendir57.
b. ttEsas Ahnma"mn

Kargrhf"r: Dop'rudan Uygulama

Bu gergevede,esas ahnma kavramrmn, doSrudan uygulamadan daha
farkh bir igerife sahip olduiunu diiqtinmek do[ru de[ildir. Qiinkti gerekgede
de "anlagmarun iincelikle uygulannto.sl"'denmiqtir.Bu durumda, esas alma
demek, uyuqmazhfa anlaqma ile gatrqan ulusal yasamn de$I, anlaqma hiik-

Topluluk normu, gergek ve trizel kiqiler lehine haklar doiurur ve bu haklar, ulusal yarg organlarr iininde hak sahipleri tarafrndan ileri stiriilebilir (direct effect), MAIEIJSEN,
P.S.E.fl, A Guide to European Union Law, 6th Edition, London, 1995, s'149; Bkz,YALTI
sow)AN, Giimrtik Birlifi, s.22,dp10- s.39, dp.58.
53 d BAIUM, Avrupa, s.43.
'Yerleqik hukuk ilkelerine giire, uluslararasr anlaqma bireyb) Uluslararasr Adalet Divam,
yiiktimliiliikler
doiurmaz. Ancak imzalayan taraflann istekler arasrnda dofrudan hak ve
leri dofrultusunda, bir anlaqmamn konusunun, bireyler igin doirudan hak ve ytiktimliiltikIer getiren ve ulusal yargr yerlerince uygulanma imkam olan belirli kurallan meydana geAnayasalhk BIotirmeye ytinelik olmasr da gtizdenkagrnlamaz" demiqtir, VUZnlyOGt'U,
ku, s.34;BATaM,Avrupa, s.36.
5a a) iHAS'rn l.maddesinde, "insan haklanna saygl yiikiimliiliifii- m.1 Yiiksek Akit Taraflar
kendi kaza haklanna tabi herkese iqbu Siizlegmenin birinci biiliimtinde tarif edilen hak ve
htirriyetleri tamrlar" denmiqtir. BATUM, bu maddede, sadecedevletleri baflayrcr bir terim
olan "tammayr iistlenirler" deyimi yerine, "giivence altma ahr (tamrlar)" deyiminin kullamlmasrmn kesin bir zorunluluf'u ifade ettiiini, sadece Devletleri baplamak de!{l kiEilere
dofrudan haklar tammak amacrna y0nelik bir dtizenleme olduluna delil teqkil etti!-ini belirtir. Aynca Siizleqmenin 13. maddesinde, " bu Siizleqmedeiine srirtilmiiq olan hak ve iizgiirltikleri gi{nenen herkesin,.. ulusal bir makam dniinde etkin bir yargr yoluna bagvurma hakkr vardrr" denilmekle, Siizleqmenin sadecedevletleri ballama defil, kiqilere doirudan hakIar tanrma amaclm giisterdi!-ine iqaret eder,BATUM, Avrupa, s.43-44;Aym yonde, QELLK,
s.52.
55 BATUM, ittAs\n herhangi bir uygulama kurahna ihtiyag gdstermediiine 3-4-5 ve 7. maddeleri 6rnek vermektedir. Bu maddeler, kesin yasaklar ve bu anlamda da olumsuz yrikrimliihik iQerenmaddelerdir, Avrupa s.44.
56 BATUM,Avrupa, s.45.
57 AKILLIOGLU, "genelde uluslararasr andlagmalann konusu uluslararasr hukuk iizneleri
arasrndaki iliqkilerin diizenlenmesidir. Baqka bir deyiqle "drq alanrn" diizenlenmesi amaglarur. insan haklanna iliEkin olanlarda ise afrrhk "ig alamn" ya da i9 hukukun dtizenlenmesidir" demiqtir, AKILLIOGLU, TEKiN, "Avrupa insan Haklan Sdzleqmesive ig Hukukumuz", AUSBFD, c.xLIV S.3-4,1989,s.156.
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miiniin "uygulanmasr" demektirss. AY, 90/5, IHAS'rn vergi yasalanna iistiinliifii sonucunu verir, Stizleqmeile gatrqan vergi yasalanndan kaynaklanan
uyuqmazhklarda, vergi yasasrmn bir yana brrakrlmasr ve Siizleqmehrikmtiniin uygulanmasl anlamrna gelir. Burada, stizleqme hiiktimlerine aykrrrhk
igeren bir vergi yasasrrun uyuqmazhfa uygulanmamasl yani "ihmal edilmesinden" bahsedilmektedir, yoksa yasamn "ilga edilmesi" stiz konusu defildir5e.
III- Anayasa, 9o/5'in Pratik Anlamr: insan Haklan
Siizleqmelerinin Do!'rudan Uygulanabitirti!'i
1. Anayasa Mahkemesi:Anayasalhk

Bloku ve iHAS

AY, 138'e giire, hakimler, giirevlerinde baSmsrzdrrlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine gdre htiktim verirler. Bu
maddede gegen "hukuk" kawamrmn uluslararasr scizleqmeleri de igerdi$
tartrqmasrzdrr. Buna karqrhk, Al 148'de "Anayasa Mahkemesi, kanunlann,
kanun hiikmrinde kararnamelerin ve Trirkiye Biiyrik Millet Meclisi igtiiztiptiniin Anayasaya qekil ve esas bakrmlanndan uygunluiunu denetler. Anayasa de[iqikliklerini ise sadeceqekil bakrmrndan inceler ve denetler. Ancak,
olag'aniistri hallerde, srkryrinetim ve savaq hallerinde qrkanlan kanun htikmiinde kararnamelerin qekil ve esas bakrmrndan Anayasaya aykrnhflr iddiasryla, Anayasa Mahkemesinde dava aqrlarr'az"denmiqtir. Anayasa de[iqikliginde "kurumsal diizenleme ile ba$lantr"60kurulmadr[rna gtire, "anayasalhk bloku"nda bir deliqiklik olmasr mtimkiin mtidiir?
Anayasalhk bloku, AYM'nin, yasalann anayasaya uygunluk denetiminde kullandrlr trim rilgii normlardrr6l. Anayasa Mahkemesi, uygunluk denetiminde, yalmzca anayasa kurallan ile yetinmemiq, anayasamn baglangrcr,
uluslararasr metinler ve hukukun genel ilkelerine de dayanmrgtrr. Mahkeme, uluslararasr metinlere dayanarak verdi!"i kararlannda, bunlan tek baqrna, ba$msrz birer 6lgii norm olarak de$I, dayandrfr Anayasa kurallanna
destek-iilgii norm olarak kullanmrq62,uluslararasr anlaqmalan doirudan uygulamamrgtrr63.Peki, bu durum deiiqecek midir?
Bu sorunun yamtr, yeni gatrqma normunun kapsamrna ve bu konuda

58
ss
ea
61
62

ciiLMEz, sJla.
rtntctitanz,
s.74.
xlnoGnu, Hukukta, Radikal,27.7.2004.
u, s.468, dp.Tl.
TAN0nffOzatgtoGt
fEziq, ERDOGAN,"KanunlannAnayasayaUygunlupunun"Fsas"AqrsrndanDenetimi",
AnayasaYargrsr,Ankara,1986,s. 27-28TANORIYUZBASIOGLU,s.47ovd.;B.XIUM, Avrupa, s.55-56;QAGLAR,Yorums.10,l5; AKILLIOGLU, konuyu"yeni hukuksalhkknmesi" qeklindeele al:r.,AKILLIOGLU, insan Haklan, s.64-65.
63 Bkz.,Biil.1,II,l/b-aa.
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varsayrm konusu edilebilecek alternatiflerin -anayasa btitiinri iginde- yorumlanmasrna bafhdrr. E!'er AYM'nin gdrevini belirleyen 148. madde dar
yorumlamrsa, 90/5'in, anayasalhk bloku ve anayasa yarglsr agrsrndan pozitif hukuk anlamrnda bir fark yaratmayaca[rru diiqiinmek miimkiindiir.
Anayasa biittinti iginde kurumsal bir de[iqiklik yaprlmadr$ siireceAYM'nin,
Siizleqme-Anayasa qatrqmasrm (Anayasamn Srizleqmeye aykrnhlr) ya da
Stizleqme-Yasa(Yasamn Scizleqmeyeaykrrrhlr) gatrqmasrm kendi giirev alannda giirmemesi ve denetlememesi beklenebilir.
Qiinkii Al 90'a giire, Sdzleqme"kanun" hrikmtindedir, AYM'nin uygunIuk denetimi ise yasamn yasaya uygunlu!'u tespitini igermez6a.Al 148 gergevesinde,"..kanunlann... anayasayauygunlu$unu... denetleme"gdrevi olan
Mahkemenin, yasamn Siizleqmeyeaykrnhfrm tespit etmemesios,ve bugiine
kadar yaptrfr gibi yasamn anayasaya aykrn olup olmadr[r deferlendirmesinde iIIAS'r destek rilgii norm olarak kullanmaya devam etmesi mrimkilndiir. 90/5 de[iqikliEinden sonra anayasa altr ve fakat yasa iistii kaynak deierine sahip Sdzleqmeile bir vergi yasasrmn Scizleqmedenfarkh hiikiim igerdiEi (Srtzleqmeyeaykrrr olduE"u)iddia olunduiundaGG,bu aym zamandayasarun anayasaya da aykrrr olduiunu belirtir (ki bu halde sorun yoktur), ya da
eier anayasaya uygr.rn ise o halde anayasa -Stizleqme gatrqmasr vardrr, ki
sistem bu son gatrqmamn gdziimiine olanak tantrnaz.
Diger yandan, 90/5'in bir anayasa hiikmii olarak etki ve defer bakrmrndan di[erAnayasa kurallarr ile eqdeperolduiuoz ve 90/5'eeklenen ciimlenin,
artrk insan haklanna iliqkin yasa htikmiindeki uluslararasr siizlegmeler ile
yasalann geliqip geliqmediiine bakrlmasrm gerektirdili de s<iylenebiliras.
64 "KanunlannAnayasa'ya uygunlu$unun yargr yoluyla denetlenmesi srrasrnda, iptali istenen

kurahn dteki yasalara karqr olan durumunun, onlarla geliqir veya qeligmeznitelikte oluqunun deiil, Anayasa ilkelerine ve ilkelerin dayandrlr genel hukuk kurallanna uygun olup oImadrfrmn araqtrnlmasr gereklidirp,Anayasa Mahkemesi, E.1966/9,K.1968/25, 19.6.1968
GEREK, FAIINAZ, AYDIN, ALi RIZA, "Anayasa'mn g0.Maddesi Degiqikligi Karqrsrnda
Yasalann Geleceii veAnayasal Denetim", TBBD, S.55, Kasrm-Arahk 2004, s.233,dp.f4).
Anayasa Mahkemesi, "...uluslararasr antlaEmalann Anayasa'mn 9O.maddesiuyarrnca yasa
htikmtinde sayrldrfr, KHK'nin ya da yasamn sdzleqmeyeuygunluk denetiminin ise Anayasal denetim kapsamrna girmedigi..." deferlendirmesini yapmrqtrr, E.1988/5, K.1988/55,
22.12.t988. Mahkeme bir bagka karannda, "Anayasa'ya uygunluk denetiminde 6lgii olarak
kanun htikiimlerinin de['il, Anayasa kurallanmn ele ahnmasr gerektifi ortadadrr" demiqtir,
8.1969/ 37, K.L97]./8, 2LL.197 t (FAHBAZ, s.200, dp.62).
Anayasamn veya yasanrn Siizlegmedendaha lehte hiikiimler igermesi halini sakh tutmak
gerekir, bkz., KABOGLU, Hukukta, Radikal, 27.7.2004;$NIBAZ,2l3.
67 "Anayasa'mn kural ve ilkeleri, etki ve defer bakrmrndan eEit olup, hangi sebepleolursa ol-

sun birinin dtekine iisttin tutulmasrna olanak bulunmadrfrndan, bunlann bir arada ve hukukun genel kurallan giiz dntinde tutularak uygulanmalan zorunludur", Anayasa Mahkemesi, E.1990/32,K.1990/25,16.10.1990,
RG.30.11.1990.
Bu konuda aynntrh bilgi igin bkz.,
YtizBASIOdLU, Anayasalhk Bloku, s.111-112.
GEREKIAYDIN, Anayasal Denetim, s.233; Salt 90/5'e aykrnhfrn, bir yasamn iptaline yetmeyece!"igtirriqii igin bkz., KARAG|iLMEZ, s.176-177.
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Bununla beraber, yasamn Siizlegme ile farkh kurallar igerip igermedi$ine
iliqkin de$erlendirme, sadece90/5'e aykrnh$n tespitini deiil, bu maddeyle
birlikte anayasamn difer kurallan yiiniinden de incelenmesini igermek durumundadrr. Qtinkti AYM'nin giirevine iligkin madde, yasamn Sdzleqmeye
aykrnhfrmn defil anayasaya aykrnh$mn incelenmesini gerektirir. O halde,
bir yasamn eklenen ciimleye aykrrrhfr iddiasr ile AYM'de agrlan bir dava,
90/5 ve diSerAnayasa kurallan gergevesindeanayasaya uygunluk denetimine tabi tutulacak, Siizleqmeise yine destek referans kayna[r olacaktrrGe.
Demek ki, bir vergi yasasuun anayasaya aykrnhk iddiasr ile AYM'nin
tiniine geldigi "uyugrnazhklar"da, yasa ile anlagmamn farkh hiiktimler igerdi[ini tespit eden Mahkeme'nin anlaqmayr "uygulamasz" ne demektir sorusu ancak qiiyle yamtlanabilir. Burada AYM'nin, ancah, "yasayt S\zleEmeye
aylztnltktan d,olayr.iptal ederek de$il, anayasayr.Sdzlegmeyeuygun yorumlanrak suretiyle, yasayt anayclsdya ayhriltktan dolayt' iptal edereh SdzleEmeyi
uygulayaca\r" sonucunu grkarmak gerekiyor70.Bu da, Stizleqme-yasagatrqmasrnda esasmuhatabrnAYM'den ziyade, YargrQ,savcl ve idare organlan grbi uygulayrcrlarrn olacaflrzriddiasrm doirular. O halde, anayasal denetimde
90/5 ile beklenecek tek de[igim, yargrglann yorum potansiyelindeki deliqim
olmak gerekir. Bu yorum potansiyelini belirleyecek olan da yargtglarrn IHAS
igtihatlanna agrkh$ ve insan haklarr kiilttiriidiir.
Burada iki konuyu daha ilave etmek gerekiyor:
Birincisi, Srizleqmeninesas ve doirudan uygulayrcrlarr adli ve idari yargr btinyesindeki yargrglar olacafrna ve 90/5 bu anlamda yargrglarrn yorumunu iin plana grkardr$na giire, herhangi bir yasann SiizleqmeyeaykrnhS nedeniyle ihmal edildi[i durumlarda, yasa yasama organlnca de[iqtirilinceye
ya da ytirtirltikten kaldrnhncaya veya AYM tarafrndan anayasaya aykrnhktan dolayr iptal edilinceye kadar ytirtirltikte kalmaya devam edecektirzz.Bu
69 Bkz.,GnngKJxDtN,Anayasal
Denetim, s.235.
70 Oy"", TESEY "Tiirkiye Cumhuriyeti DevletiininAvrupa Birlipilne Uyelifl"ini ve Ttirk Hukuk
Sisteminin Birligin Hukuk Dtizenine Uyumunu Saflamak Uzere Onerilen Anayasa Deiiqiklig:i Tekliffnde ilgili maddeler kurumsal defiqikli!'i de ihtiva etmigtir: 1. Anayasamn 90.
maddesinin halihazrrda mevcut bulunan 5 frkrasr aynen muhafaza edilmek suretiyle amlan
maddeye aqalrdaki hiiktimler 6. ve 7. Frkralar qeklinde eklenmelidir: "T.C Devleti'nin ulusIararasr kuruluqlarla, insan haklanmn alamm geniqletmek, bu haklann giivencelerini grigIendirmek ve demokrasinin geleceiini korumak amacr ile yaptrfr anlaqmalar, Tiirk hukuk
sisteminde kanunlarrn tizerinde bir yere sahiptir. Bunlar aleyhine anayasaya aykrn oldukIan gerekgesiyleAnayasa Mahkemesine dava aglamaz. Kanunlann 6. Frkrada tasrih olunan milletlerarasr anlagmalara esas yiiniinden uygunluk denetimini yapma yetkisi Anayasa Mahkemesine aittir. 2. Anayasanm, Anayasa Mahkemesinin giirev ve yetkilerini diizenleyen 148. Maddesi aqalrdaki gibi defl.iqtirilmelidir: "Anayasa Mahkemesi, kanunlann, kanun hiikmiinde kararnamelerin ve meclis igtiiziifftinun anayasaya uygunluiunu qekil ve
esasbakrmrndan, kanunlann ve kanun htikmtinde kararnamelerin 90. Maddenin 6. Frkrasrnda yer alan milletlerarasr anlagmalara uygunluiunu ise esas bakrmrndan denetler".
ors.trl90madde.php
http y'/www.tesev.
7t
s.2t4.
$AIIBAZ,
72 Karq., GEREKIAYDIN, Anayasal Denetim, s.237.
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durumda, yar$g yorumuna giire farkh uygulamalar, bir davada yasamn ihmali bir davada yasamn uygulanmasr stiz konusu olabilecegi glbi, yargrglar,
idari veya adli otoritelerin S6zleqmeyeaykrn bir yasayr devam eder qekilde
uygulama karar ve iqlemleri ile karqrlagabileceklerdir. Bu sonuq bir hukuk
devletinde kabul edilebilir olmamakla beraber, AX90/5 bu konularda higbir
gciziimtiretmemektedir.
ikincisi, AX90/5 ve A1148'in ortak okumasr ile ortaya Erkan trkamkhk
noktalan Fransa'da yaqanan bir stireci akla getiriyor: 1958 Fransrz Anayasasr'na giire, usuliine uygun olarak onaylanan veya uygun bulunan anlaqmalar, ilanlanndan itibaren yasalann iistiinde yer almaktadrr. Bu uygulama,
karqrhkhhk esasrna baflanmrgtrr(m.55). Bdyle olmakla birlikte, Fransrz
Mahkemeleri, Anayasa'da yer alan bu kurah srmrh bir qekilde uygulamrqtrr.
Bunun yaru srra, Fransrz Yi.iksek idare Mahkemesi, 1968 yrhnda verdifi ve
igtihat haline diiniiqen bir karan ile anlagmalann sonradan grkarrlan yasaIara iistiinliiiii sorununu giirev alam iginde giirmemiqtir. Mahkeme, gtirevinin, yasalarm anayasaya veya uluslararasr anlaqmalara uygunluiunu defil,
yasalann uygulanmasrm denetlemek olduiunu belirtmigtir. Fransr z Anayasa Mahkemesi de, konunun idari veya adli mahkemelerin gOrevalamna girdilini belirterek, agrlan davalan reddetmigtir. Bu nedenle, Fransa'da uluslararasr anlagmalara aykrrr yasalar anayaszrmn 55. maddesine aykrnhklarr
nedeniyle yargr dniine grkarrlamamrqtrr. L989 yrhnda Fransrz Yiiksek Idare
Mahkemesi'nin (Conseil d'Etat) 77-729 sayrh yasamn Roma Anlaqmasr'na
aykurh[rna iligkin bir davalr kabul etmesi ile 21 yrlhk uygulama tersine
diinmiiqtiir. Bu davada, mahkeme, yasanrn anlagmaya ayhrn olmadr[rna karar vermigse de, Fransrz Anayasasr'mn iqlemez hale diiniiqen 55 inci maddesi uygulama giicti kazanmrqtrr?e.Tiirkiye'de de AYM ve Damgtay'rn?4 grirev
nedeniyle benzer bir trkamkhk yaratacak qekilde karar vermesi de 90/5'in iqlemez hale diiniiqmesine neden olabilir.

73 a) KERGN'L'

YANN, "TYeatiesv. Domestic Laws: Landmark Decision of the French Supreme Administrative Court", Intertax, no.2, 1990, s.133-134.Aynca bkz., ERKaT, CELAL,
Hukuka Uygunluk Bloku- Idare Hukukunda Hukukun Genel Prensipleri Teorisi, istanbul,
1,996, s.86-88; LASOKIBRIDGE,Law
& Institutions of the European Communities, bth
Edition, London, 1991, s.377-384;KARAKA$, AYQE IEIL,Avrupa Topluluflu Hukuk Diizeni ve Ulus Devlet Egemenlifi, istanbul, 1993,s.155-176.
b) Bu karar tinliiNicolo karandrr. Kararla ilgili bir deierlendirme igin de bkz., ERKtlT,Tt*
tukAdalet, s.148.

74 "2709 sayrh riirkiye cumhuriyeti Anayasa'srmn l48.maddesi
uyarrnca, Kanunlann Anaya-

sa'ya aykrnhgr denetiminin ancakAnayasa Mahkemesi tarafrndan yaprlabileceii belirtilmig
olup, ytiriirliikteki Kanun hiiktimleri iptal edilmedikge mahkemelerin bu hiikiimleri uyguIamak zorunda bulunduklan agrktrr", Damgtay 4.D, E.2003/1434,K.2008/165?,2.6.2008,Lebib Yalkrn Ya5amlan, Vergi Usul Kanunu ve Mevzuatr, C.C., Damgtay Kararlan, Srra
no.436.
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2. Danrgtay/BllWVergi
ve iHAS

Prof. Dr. Billur Yaltt

Mahkemesi: Hukuka Uygunluk

Bloku

AY,138'e gdre, hakimler, giirevlerinde ba$msrzdrrlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine giire htikiim verirler. Bu
maddedegegen"hukuk" kawamr uluslararasr stizleqmeleride igerir. idari
yargr siireglerinde idare yargglanmn hukuka uygunluk denetiminde Siizleqmeye de dayanmalan yeni bir olgu de[ildir. Anayasalhk denetiminde anayasa yargrcriln anayasalhk blokuna dahil etti$ referans normlan geniqletmesi gibi, idare yargrcr da aym siireg igindedir. idare yarglcuun, hukuka uygunluk denetimi gergevesindegerqekleqtirdi[i yargrlama iqlevi dolayrsryla "dlgii
norm" olarak yararlandrfr kurallar biittinii "hukuka uygunluk blokunu"Ts
oluqturur. Anayasa yarglcrmn belirledi[i anayasal normlar ve prensipler ile
idare yargrcrmn belirlediii hukukun genel prensipleri hukuka uygunluk blokunun ayntlmaz pargalan olarak deferlendirilir. idare yargrcrmn, hukuka
uygunluk denetiminde, Anayasa hriktimlerini ve AYM kararlanm veya uluslararasr srizleqmeve metinlerini doirudan iilgi.inorm olarak kullanmamakla
beraber, yasaya ya da "hukuk devleti", "hak, adalet ve eqitlik" gibi hukukun
genel ilkelerine destek rilgii norm olarak76deperlendirdi$ bilinirzz.
Vergi hukukunda Siizleqmeye atrf yapan bir karar mevcut olmamakla
birlikte, Damqtay vergi davalannda da hukuka uygunluk blokunu Anayasa
ve hukukun genel ilkelerini de igerecek qekilde geniqletmiqtirzs.

75 EfuKUT, Hukuka Uygunluk, s.81.
76 Omefin, Damgtay.12.D.,E.L977/L349,K:L978/955,efO,
C.rr, S.4, s.100-102.Bu kararda,
Avrupa Giivenlik ve Iqbirli!{ Anlagmasr Nihai Belgesi referans norm olarak kullamlmrqtrr.
Karar hrikmri giiyledir: Yukanda yer alan yasal ue uluslararasr. d.iizenletnelerin uegenel
hukuk kurallannr.n t g$rnda,... hukuksal isabet giiriilmemektedir".
77 ERKLIT, Hukuka Uygunluk, s.82-90; Aym zamanda bkz.,PAZARCI, Uluslararasr C.1-,
fnXiN, "Damqtay Kararlanna Gdre Uygulamada Temel Haklar",
s.3I-32;AKILLIOdba,
AiD, C.16, S.3, 1983, s.32-49; BEREKET, ZUHAL, Hukukun Genel Ilkeleri ve Damqtay,
Ankara, 1996.
zs .; oinK, E.1988/5,K.1989/3,RG. 27.10.1989(VUK,112'deyer alan gecikmefaizi hakkrndaki bu kararda, Anayasamn 73. maddesi ve kanunlann geriye yiiriimezlifl.i ilkesi referans
RG. 25.?.1993(Bu kararda, GVK,
norm olarak kullamlmrgtrr). DIBK, E.1990/4,K.1993/1,
mtik.116'da diizenlenen Hayat Standardr Esasrnda, temel giistergenin, aile reisi beyamnda
her eg igin ayrt ayn uygulanmasr ele ahnmrq ve Anayasanrn mali grice gdre vergilendirme,
gahqma 6zgtirlii$i, sosyal devlet ilkeleri referans norm olarak kullamlmrqtrr).
b) 1.2.1995 tarihinde yiiriirl0fe grren, fon orammn artrnlmasma iliqkin 95/6428 sayrh Bakanlar Kurulu Karanmn Eki Karann, 1994 takvim yrh gelirlerine iliqkin vergiler hakkrnda da uygulanacalrna iligkin 2.maddesi,gegmigeyiiriimezlik ve belirlilik unsurlanm igeren
hukuki giiven-lik ilkesi, hukuk devleti ilkesi gergevesindehukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiqtir, (DIDDGK, E.1998/316, K.1999i169, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Gelir Vergisi
Mevzuatr, C.D., Damgtay Kararlan, Srra no. 332). 99/13230sayrh kararnamenin yatrnm indirimi tizerinden gelir vergisi stopajr yaprlmasrna iligkin hiikmii iptal edilirken , Al73- yasallrk ilkesi baplamrnda deierlendirme yaprlmrqtrr, (Danrqtay 4.D., 8.L999/5648,
K.2000/1914, Lebib Yalkrn Yayrmlarr, Gelir Vergisi Mevzuatr, C.D., Damgtay Kararlan, Sr-
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Bu durumda, Al90/5 karqrsrnda vergi yargrsr siireglerinde "hukuka uygunluk bloku"nda ne mahiyette bir de[igiklik meydana gelebilir? Sorunun
yamtr igin, konu, iki boyutta incelenmek durumundadrr. Birincisi, yrirtitmenin diizenleyici iqlemlerinin hukuka uygunluiunun Daruqtay tarafrndan denetlenmesi; ikincisi ise bireysel vergilendirme iqlemlerinin vergi mahkemesilBilVllDamqtay tarafrndan hukuka uygunlufunun denetlenmesi siirecidirze.
a. Danrgtay: Diizenleyici

iElemlerin Hukuka Uygunluk

Denetimi

AY, 8'de, yiiriitme yetkisi ve gdrevinin.... Anayasa ve yasalara uygun olarak kullamlacafir ve yerine getirilecefi'i belirtilmiqtir. AY, 123'e giire de, idare
kuruluq ve gdrevleriyle bir biitiindtir ve kanunla diizenlenir. Yiirtitme orgam, vergi hukukunda da, tiiziik (AY,115)ve ytinetmelik (AY,124)gibi anayasada belirtilen veya anayasada belirtilmemekle beraber -verginin yasalhfl ilkesi srmrlan iginde olmak kaydryla- yasal yetkiye dayah olarak bakanlar
kurulu kararlan veya Maliye Bakanhp'mn genel teblipleri gibi adsrz diizenleyici iqlemler olmak rizere genel diizenleyici iglemler yapabilirso. Bu ttirden
iqlemler siiz konusu oldu$unda, srmr, yasal idare ilkesisr ile belirlenir ve
ra no.352). Yatrrrm indiriminin tevkifata konu olup olamayaca$rna iliqkin Igtihadr Birlegtirme karannda ise, AY,73'teki yasalhk ilkesi agrsrndan de[erlendirme
yaprlmrqtrr ("...Gelir
Vergisi Kanununda yer almayan bir hiikmiin tevkifat oranlanm dtizenleyen Bakanlar Kurulu kararnamesine eklenerek vergi kapsamrna ahnmasr Anayasada yer alan vergileme ilkelerine aykrnhk teqkil eder..") Danrqtay igtihadr Birleqtirme Kararr, 8.200213,K.200273,

RG. 13.12.2002.
c) 67 No.lu Kummlar Vergisi Genel Tebligi ile getirilen 5nl sonu itibariyle vadesi gelmemiq
mevduat hesaplarr ile repo gelirlerinin delerleme suretiyle gelir gtisterilmesine iliqkin uygulamann yiiriirl{ifiintin durdurulmasr karannda Al73-yasalhk ilkesi destek 6lgii norm
olarak deierlendirilmiqtir (Damqtay, 4.D.,8.2000/t320, Yiirtirliik durdurma, Lebib Yalkrn
Yayrmlarr, Gelir Vergisi Mevzuatr, C.D., Dantqtay Kararlan, Srra no.353).
Danrqtay Kanunu, 23,24; BOlgeidare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi MahkemeIerinin Kuruluqu ve Gtirevleri Hakkrnda Kanun, 6, ?, 8; idari Yargrlama Usulii Kanunu, 2.
Adsrz dtizenleyici iqlemler igin bkz., 6Znf, fu.tIAN, ikinci Bine Kavuqurken Giimqrflnda
Ybnetim, Istanbul, \994, s.374,375 vd.; Vergi hukuku agrsrndan bkz., SABAN, NiHAL,
Vergi Hukuku, 2.Basr, istanbul, 2003, s. 49 vd.
8 1 a) Yasal idare ilkesi gergevesinde,kamu kuruluglanmn, dzellikle
temel hak ve iizgtirliikleri
ilgilendiren, kiqileri yrikiimhiliik altrna sokan davramglarda bulunabilmeleri, ancak yasalann agrkga.tingijrdiigii durumlarda olabilir. Bunlar agrkgayasal yetki isteyen konulardrr,
edZiinifiin
SEREF,Y6netim Hukuku, 8.Basr,Ankara, 1995, s.25.
b) "idarenin Yasalhlr ilkesi, bilindigi gibi, idari kuruluqlann yaprsryla bunlann giirev ve
yetkilerinin yasalara dayanmasrndan ibarettir. ...Aynca idarenin, temel hak ve dzgiirliikleri, yasal bir yetkinin iingiiriilmiiq olmadrpr durumlarda srmrlayamayacafrnda kugku yoktur.
Yalmz burada ijnemli bir sonrn, yasanln Idarenin bir temel hak ve bzgiirliifii srmrlamasrna
olanak tamrken, bu srmrlamanrn yetki, hukuki nedenlerini veya kogullannr iingtirmemiq olmasr durumunda ortaya grkmaktadr... Bu ise Hukuk Devleti ilkesinin alt ilkelerinden biri
olan idarenin Yasalhfr ilkesine agrkgaaykrndv" , AZRAII AnXii, "idarenin Yargrsal Denetimine iligkin Sorunlar", llluslararasr Anayasa Hukuku Kurultayr, TBBB Yayrn no.2, Ankara, 2001, s.444.
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bunlarrn hukuka uygunluk denetimi Damqtay'rn gdrev alamna girer.
Bugiine kadar Damqtay, vergi konusundaki diizenleyici iqlemlere iligkin
uyugmazhklarda, getirilen diizenlemenin "Anayasaya ve vergi mevzuatlna"
aykrnh$sz, "yasal bir dayanafrmn bulunmamasr'83, "yasaya uyarhk bulunmadrgr"84ya da "hukuka uygun giiriilmedili"85 gerekgeleriyle iptal etmiqtir.
Damgtay 4.D., E.1999/5648, K.2000/1914, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Gelir Vergisi
Mevzuatr, c.D., Damqtay Kararlan, srra no.352 ("sonug olarak biitrin bu hrikiimler ve Kanunun lafzr ve sistematiii birlikte def'erlendirildifinde, ne Gelir Vergisi ne de Kurumlar
Vergisi Kanunlanndan yatrnm indirimi nedeniyle tevkifat yaprlabilecefine iliqkin agrk bir
hiikmiin bulunmamasr karqrsrnda vergiden istisna edilmiq bir kazang ve irat olmadr$ an'
Iaqrlan yatrnm indiriminden faydalanan tutann, bu konuda sadecetevkifat oranlanm belirleme yetkisi bulunan Bakanlar Kurulunca, tevkifata tabi tutulmasr yolunda yaprlan diizenlemedeyasaya uyarhk giiriilmemiStir..."XBozma karan igin bkz., DVDDGK' 8.2000/196'
K.2000/409, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Gelir vergisi Mevzuatr, c.D., Damgtay Kararlan, srra
no.Sb8).iqtihadr Birleqtirme Karan igin bkz.,E.20O2/3,K.200273,RG. 13.12.2002(Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanunlannda, "yatrnm indirimi"nin uyuqmazhk diineminde "vergi tevkifatrna" tabi oldu!'una dair bir htikmiin bulunmamasr, yatrrrm indirimi ve istisna miiesseselerinin farkh vergi sistemlerini ifade etmesi ve Anayasanm 73 iincii maddesiyle verilen yetkinin sadecetevkifat oranlarrm belirleme yetkisi olmasr kargrsrnda, Bakanlar Kurulunca
ggl18230 sayr[ karar ile 1999 hesap diineminde "yatrnm indirimi"nin vergi tevkifatrna tabi
tutulmasr yiintinde diizenleme yaprlmasr hukuken mtimkiin degildif').
83 a) Orne!,in, Damgtay, 4.D., E.2000/1320,Ytirtirltik durdurma, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Gelir
Vergisi Mevzuatr, C.D., Damqtay Kararlan, Srra no.353 ("...diizenlemeye dayanak gtisteriIen GelirVergisi Kanunu'nun 38 ve 39 uncu maddeleri ile Kur-umlar Vergisi Kanunu'nun 13
iincii maddesi, bu maddelere konu ilkeler nedeniyle vadesi dolmamrg faiz gelirinin deierleme giiLn{iesas ahnarak gelir kaydrna olanak vermemektedir. Di!'er yandan siiz konusu diizenlemeye iliqkin olarak gerek Vergi Usul Kanununlda gerekse Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanununda Maliye Bakanhffna diizenleme yapma yetkisi veren herhangi bir madde bulunmamaktadrr. Vergilerin kanunla konulup, deliqtirileceli veya kaldrnlacalr yolundaki
Anayasa htikmii de bu qekilde bertaraf edilmig olmaktadrr....67 seri nolu Kurumlar Vergisi
Genel Ttebli!"i'nin dava konusu edilen btiltimii ile getirilen diizenlemenin yasal bir dayanaayirmn bulunmamasr, gelirin elde edilmesi ve deferlemeye iliqkin mevcut dtizenlemelere
Lrr nitelik taqrmasr nedcniyle yiirtitmenin durdurulmasr igin Kanunda iingtiriilen iki koquIun da gergeklegtifi.i sonucuna vanlmrqtrr". iptal karan iqin bkz., Damgtay 4.D.,
E.2000/209S.K.2000/5056, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Gelir vergisi Mevzuatr, C.D., Damgtay
Kararlan. srra no.363.Onama karan igin bkz.,, DVDDGK,E.200U172, K.2001/311,Lebib
Yalkrn Yayrmlan, Gelir Vergisi Mevzuah, C.D., Damqtay Kararlan, Srra no.373'
b) Aynl zamanda bkz., Damqtay 4.D., E.2000/1856,Ytrtrliik durdurma, Lebib Yalkrn Yayr*ia.t, Gelir Vergisi Mevzuatr, C.D., Damqtay Kararlan, Srra no.354. Iptal karan igin
Lkz.,, Damgtay 4.D. E.2000/18b6, K.505?, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Gelir Vergisi Mevzuatr,
c.D., Damgtay Kararlan, srra no.360. Bozma karan igin bkz., DVDDGK, E.2001/89,
K.2001/30, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Gelir vergisi Mevzuatr, C.D., Danrqtay Kararlan, srra

82 $rne[in,

no.372.
84 OrneEin, Damqtay 4.D., 8.2000/1856, K.2000/5057, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Gelir Vergisi
Mevzuatr, C.D., Damqtay Kararlan, Srra no.360;Damqtay 4.D., E.2001/1982,K.200U1685,
Lebib Yalkrn Yayrmlan, Gelir vergisi Mevzuatr, C.D., Danrqtay Kararlan, srra no.368. Damqtay 4.D., 8.995/3804, K.1996/L619, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Kurumlar Vergisi Mevzuatr,
C.b., Damqtay Kararlan, Srra no.101.Damqtay 4.D.,8.199512669,K.996/1076,Lebib YaIkrn Yayrmlan, Kurumlar Vergisi Mevzuatr, C.B., Damqtay Kararlan, Srra no.100. Damqtay
11.D., E.1998/4856, K.2000/1115, Lebib Yalkm Yayrmlan, Katma Deier vergisi Mevzuatr,
C.B., DanrgtayKararlan, Srra no.132.
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Bu noktada, AY,90/5'e eklenen ciimle gergevesinde,vergilendirme alamnda
Bakanlar Kurulu Kararlanmn ya da Maliye Bakanhlr Genel TebliSlerinin
denetiminde Sdzleqmenin nasrl "uygulanaca$" sorusuna yamt verilmelidir.
Oncelikli yamt, bu ttirden davalarda hukuka uygunluk blokuna dair bir deliqimin olacaflr tespitidir. Bu gok iinemlidir, qiinkii bugtine kadar vergi davaIannda iHAS'a dofi'rudan veya dolayh bir atrf yapan bir karar yoktur. Agrklayahm:
Yririitmenin genel diizenleyici iqlemlerinin, verginin yasalhlr ilkesine
aylun bir biqimde yasal yetki srmrlanm aqar mahiyette olduiu hallerde, sdz
konusu iqlemin daha iince de oldupu gibi yasaya ve hukuka uygun olmadrlrndan hareketle iptal edilmesi stiz konusu olur. Bu tiirden davalarda, yasamn kapsamrnn ve yetkinin aqrhp aqrlmadr$na iliqkin denetimde yargrg, bugtine kadar giiz tintine aldr[r anayasa metni drqrnda iHAS'r da dikkate alabilir, ancak bu, do[al olarak, yasamnAnayasa-Siizlegmeye uygun yorumundan daha ileri gitmez. Bu gibi davalarda yasa- anayasa- stizleqmeuyumludur, ancak iqlemin bu blokta iingtirtilen ilke ve kurallara aykrrrhlr belirlenir.
AY,90/5'inigerili ve uygulama alam bakrmrndan, mesele, yetki veren vergi yasasrmn Scizleqmeile gatrqmasrhalinde ortaya grkar. Dolayrsryla, burada
yiirritmenin diizenleyici iqlemi yasaya uygun ve fakat Scizleqmeyeaykrn olabilir. Bu durumda, Danrqtay'rn denetimi, yasa-Stizleqmegatrqmasrm"tespit"
ve yasayr "ihmal" yoluyla Siizlegmeyi "uygulayarak" iqlemin iptaline karar
vermesi ile sonuglanmahdrr.Elbette, btiylesi bir karar ile sdz konusu yasamn
Anayasaya-Sdzleqmeyeaylonhfimn ighin bir bigimde tespitine dair problem,
ihmal edilen bir yasamn hala hukuk diizeninde varhSm srirdiirmesinden
kaynaklanan problem, ya da Damqtay'rn kendini giirevli saymayrp davayr
AYM'ye yiineltme olasrhfrndan kaynaklanabilecek problem gibi trkanrkhk
noktalanmn varh[r goz ardt edilmemelidir. Damgtay'rn bir idari iqlemi dofrudan Siizleqmeyeaykrn bularak iptal edebilecefi davalarda Al90/5 ve 138'in
ortak okumasr ile yar$g "yasa ekram"m kaldrrmak durumundadrrsG.Bu aym
zamanda yasal idare ilkesinin de bir sonucudur, giinkti idare vergilendirme
alamndaki iqlemleri yasalara ve yasaya eqit ve daha tistiin kaynaklara (Anayasa ve anlaqmalar gibi) uygun olarak yapmak zorundadrr8T.
85 Ornefin, Danrqtay 4.D., E.20OO/2022,K.2OOO12809,
Lebib Yalkrn Yayrmlarr, Gelir Vergisi
Mevzuatr, C.D., Damqtay Kararlan, Srra no.366. Bozma kararr igin bkz., DVDDGK,
E.2000/313, K.200U53, Lebib Yalkm Yayrmlan, Gelir Vergisi Mevzuatr, C.D., Danrgtay Kararlan, Srra no.367. Damqtay 4.D., E.1997/636, K.1997/3797, Lebib Yalkrn Yayrmlan, Kurumlar Vergisi Mevzuatr, C.8., Damqtay Kararlan, Srra no.1.04.
86 a) AZRAK, Ut XO, "idari Yargrda Anayasaya Uygunluk Sorunri', Anayasa Yargsr, S.9, Ankara, 1992,s.323-324.
b) Bunun (bir yasamn) anayasaya uygunluk denetimini de igerip iqermedi!-i meselesini ise
idare ve anayasa hukukgulan tartrqmak durumundadrr. Idare hukukunda anayasaya uygunluk problemi ve yasa ekram hipotezinin aqrlmasriginbkz.,AZR.AK, Idari Yargda, s.32?330.
at qAdAN, NAMI, Vergilendirme Yetkisi, istanbul, 1982, s.145-146.
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b. Vergi Mahkemeleri: Vergilendirme
Uygunluk Denetimi

Prof. Dr. Billur Yaltt

Iglemlerinin

Hukuka

AY,90/5'in pratik etkinlifini en gok vergilendirme iqlemlerine karqr agrlan davalarda beklemek gerekir. Vergilendirme iqlemleri hakhrnda yetki, qekil, sebep,konu ve maksat yiinlerinden biri ile hukuka aykrn olduklanndan
dolayr igin agrlan iptal davalarrnda (IYUK,2), idare yargtclmn hukuka uygunluk denetiminin kapsamr iHaSf da kapsar. Bu konuda vergi hukukunda beklenen geliqme, "idare yarglcmrn etkin yargrlama iqlevinin do!'rudan
doiruya Kamu Kudreti ya da bizatihi yarglcm kendisi tarafindan krsrtlanmasr olgusu"nu ifade eden "tutuk adalet anlayrqt"mn8saqrlmasrdtr.AY,90/5,
vergi yargrcrmn, idari iqlemin vergi yasalanna uygunluiunu saptama ile yetinen ve yasa ekrammn titesine gegmeyenyargrsal iqlevden grkmasrm gerektirir8e.
Bunun pratik anlamr, yargrcrn, vergilendirme iqleminin hukuka uygunlufunu denetlerken, iqlemin hukuki sebebini teqkil eden vergi yasasrna aykrn olup olmadrS.mn dtesine gegerek, IHAS-Yasa deferlendirmesi yapmak
durumunda olduiudur. Qiinki.i vergi yargrcr iHAS-Yasa gatrqmasrmn tespit
merciidir. Vergilendirme igleminin dayanafrm tegkil eden vergi yasasr ile
IIIAS arasrnda bir gatrqma olmadrfr, iqlemin de yasaya uygun olduiu durumlarda hukuki bir problem yok demektir. Buna karqrhk, iqlemin yasaya
uygun oldufu, ve fakat vergi yasasrmn IHAS'la gatrqtr$ durumlarda, Yargrcrn hukuka uygunluk denetimi yasamn ihmal edilmesi yoluyla vergilendirme iqlemini iptal etmesini igerecektir. Vergi yargrglanmn, ya da temyiz incelemelerinde Damqtay yargcrmn bir ttir igkin anayasalhk tartrqma$ yaprp
yapmadr[r, bu anlamda giireve dair problematik alanlar olup olmayacafr uygulamamn ortaya koyaca[r hukuk problemleridir.
Bunlar bir yana brraloldrfrnda, vergi yarglcrnn' ya da Damqtay'rn ihmal ettiii vergi yasasr hukuk alamnda varhSm koruyaca$na g<ire,geliqen
igtihat veya idari uygulama olasrhklan da ayrr bir problematik alandrr. Dolayrsryla, yargrsal siireglerde "ihmal" edilen, ama sadeceemsal olay bakrmrndan uygulama alam bulmayarak askrya ahnan bir vergi yasasrmn akrbeti ne
olacaktrr sorusuna anayasa yamt vermez. IIIAS'a aykrnhir vergi yargrcrnca belirlenen bir vergi yasasr igin yasama orgarumn sadeceetik bir sorumlulufiu mu vardrr, buradaki hukuksal sorumluluk nasrl yaqamsal ifade bulacaktrr sorusu da yamtsrzdrr. En son hazrrhfi yaprlan Mevzuat Hazrrlama
UsuI ve Esaslanna Dair Yiinetmelik Taslairso diiqtiniildiiftinde konu daha da ilgingleqmektedir. Qiinkii burada kanun taslaklanmn iist hukuk

88 ERKUT,T\rtuk Adalet, s.32.
89 ERKLIT, T\rtukAdalet, s.145 vd. (Yazarkonuyu perde-yasa teorisi olarak ifade eder).
90 http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/basbakanlik/birimler/idareyigelistirme/igb.doc
(RG.17.2.2006)
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normlanna aykrrr olamayaca$. ve eq diizeydeki mevzuatla geliqmeyeceli
(m.4(1Xa)), taslaklar hazrrlamrken yargl kararlanmn gdz tintinde bulundurulacalr (m. (1)(d)) ilke olarak diizenlenmiqtir. O halde, mevzuatrn rist hukuk normlarrna ve bu arada ittAsta gatrqmamasrnrsaplama ytiniinde neden
kurumsal bir tindenetim mekanizmasr kurulmadrfi sorusu da yamtsrzdrr.
Btitiin bunlara karqrn, Tiirk vergi hukuku diizeninde, AY, 90/5'in iincelikle yansryaca$ ve yargr kararlanmn igerigini deligtireceli beklenmesi gereken alan vergi yargrsrdrr. Bu nedenle, vergi yasalarrmn IIIAS'Ia gatrqmasr
halinde, iIIAS metni de pozitif hukuk bailamrnda baqka bir ttir uygulama
anlamr getiremeyeceli.ne giire, IHAS-Yasa. gatrqmasrm belirleyen yargtcrn
yasayr ihmal yoluyla iqlemi iptal etmesi, IIIAS'rn vergi hukuku alamnda
esas ahnmasr yani uygulanmasr anlamrna gelecektir. Bu nedenle de, artrk,
vergilendirme iglemlerinin hukuka aykrnhk iddiasr, dayanak vergi yasasrmn da iHAS'la gatrqrpgatrqmadrfr iddiasrm da iqermek durumundadrr.
3. Maliye Bakanhpr: Diizeltme Kurumu

ve ittAs

Vergi hukukunda diizeltme, vergi uyuqmazhklanmn idari, banqgrl giiziimleri arasrnda yer alan bir yoldur (VUK,1L6-126)or.g.tuh vergilendirme
iqleminin geri ahnmasrm ifade eden diizeltme yolu idari bir siiregtir; ancak
sonugta hatah iqlemlerin iizel bir yol ile iptalini de sa['ladrfrndan diizeltme
yolu vergi yargrsr ile de bir kdpri.i kurarez. Buna karqrhk, diizeltme yolunun
konusu yorum uyuqmazhlr de[il9r, hesap veya vergilendirme hatalarrndan
kaynaklanan yanhqhklardrr. Vergilendirme iqleminin dayana[-r.moluqturan
yasamn yorumu, uygulamqr, olayrn nitelendirilmesi gibi hukuki tartrgmalar
ancak yarglg tjniinde yaprlabilir, bu nedenle de dtizeltme kurumu mahiyeti,
iqlemin dayana$m oluqturan yasa (veya diizenleyici iqlemin) IHAS'a uygun
olup olmadrfrm tartrqma olanalrm vermez. Buna karqrhk, diizeltme kurumunun iqleyiqine hakim idari usul hiikiimlerinin, olay temelinde, iHAS'a aykrrrhlr ileri siinilebilir. Bu durumda, diizeltme mercii insan haklarrna dayah iddialarr da deierlendirmek durumundadrr.
Sonug Yerine
Baqlangrgta sordufumuz sorunun yamtrm verelim: Anayasa deliqiklili
dncesinde srkqa sarf ettip'imiz "vergi yasalarrmn insan haklarr sdzleqmelerine aykrn olamayaca$" ydniindeki ctimlemizin, artrk yargrglarca da sciyleme
ddmiqtiiriilmesi zorunludur.

91 dWCEb|KUMRULU\QAGA
Ankara,2003,s.173.
I, VergrHukuku,11.Basr,
ez OttrcnrKUMRULUleAGAN, s.1?4.
e3 httrcnuKUMRULUeAdAN, s.126-L77.

