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Özet  
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini hazırlayan devletler, mülkiyet hakkını 

düzenlerken devletlerin vergilendirme yetkisini özenle saklı tutmuşlardır. Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de devletlere 
vergilendirme konusunda geniş bir takdir hakkı tanımaktadır. Bu kapsamda, 
devletlerin hem vergi koyma/kaldırma hem de bu vergilerin tahsili için gerekli 
önlemleri alma hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu tedbirler alınırken, müdahalenin 
meşru bir amaç gütmesi, vergi konusunun açık, anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir 
mevzuat normu ile düzenlenmesi zorunludur. Bu tedbirler hiçbir şekilde mükellefleri 
bireysel ve orantısız bir külfet altına sokmamalıdır. Yabancıları ilgilendiren vergi 
düzenlemelerinde ise bu şartların yanı sıra uluslararası hukukun genel ilkelerine 
uyulmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergilendirme Yetkisi, Mülkiyet Hakkı, Mülkiyet 

Hakkının Korunması, Takdir Hakkı 
 
Abstract 
States, prepared European Convention on Human Rights, kept the authority of 

governments for taxation as reserved, while regulating property right. European 
Commission of Human Rights and European Court of Human Rights also give states 
a large margin of appreciation on taxation issue. Within this scope, states have the 
rights to take required measures both for imposing tax and collecting these taxes. 
But it is mandatory that they must have a legitmate aim for this intervention while 
taking these measures, and the subject of tax must be arranged via a clear, 
understandable and accessible legislation norm. These measures shall not obligate 
tax payers with an individual and excessive burden under no circumstances. For 
taxation of foreign people, general principles of international law shall be adapted 
along with these provisions.  
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Giriş 
Hiç şüphesiz ki devletler, mülkiyetin kamu yararına kullanılmasını sağlamak ya 

da kamu harcamalarını finanse etmek üzere bireysel mülkiyette bulunan 
varlıklar/değerler hakkında çeşitli tedbirler alma hakkına sahiptirler. Bu tedbirlerin 
önemli bir kısmını da vergi politikaları kapsamında alınan tedbirler oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda, hem vergi ve benzeri yükümlülüklerin konulması, hem de bunların 
tahsili için gerekli tedbirlerin alınması mümkündür. 

Bu tedbirler pek çok durumda, tedbirin nesnesi olan “mükellefi”, insan 
haklarının öznesi konumuna sokmaktadır. Çünkü, vergi mevzuatının yürürlüğe 
konulmasından verginin tahsiline kadar devam eden süreçler mülkiyet hakkını 
etkilemektedir (Gümüşkaya, 2010:103). Mülkiyet hakkı ise Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS/Sözleşme)’ne Ek 1 No’lu Protokol’ün “Her gerçek ve tüzel kişi, 
maliki olduğu şeyleri barışçıl bir biçimde kullanma hakkına sahiptir. Kamu yararı 
gerektirmedikçe ve uluslararası hukukun genel ilkeleri ile hukukun aradığı koşullara 
uyulmadıkça, hiç kimse mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.  

Ancak yukarıdaki hükümler hiç bir biçimde, mülkiyetin genel yarara uygun 
olarak kullanılmasını denetim altına almak, vergiler ile diğer harç veya cezaların 
ödenmesini sağlamak için Devletin gerekli gördüğü yasaları yürürlüğe koyma 
yetkisini ortadan kaldırmaz.” hükmünü ihtiva eden 1. maddesiyle korunmaktadır. Bu 
madde, bir yönüyle devlete vergiler konusunda gerekli gördüğü tüm tedbirleri alma 
hakkı verirken, bir yönüyle de bu tedbirlere karşı bireyi korumakta ve onu en temel 
insan haklarından biri olan mülkiyet hakkının öznesi yapmaktadır.  

Bu çalışmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM/Mahkeme)’nin, 
devletlerin vergi politikası uygulama hakkına ve vergi politikası kapsamında alınan 
tedbirlerin mülkiyet hakkıyla uyumluluğu konusuna bakış açısı incelenecektir. 
Ancak, hemen belirtmek gerekir ki; vergi politikaları kapsamında alınan tedbirlerin 
Sözleşme’nin diğer maddeleri ile de ilgisinin bulunduğu açıktır. Örneğin bir 
mükellefin vergi uyuşmazlığı konusunda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ya 
da vergi cezaları konusunda kanunilik ilkesinin gerçekleşmediğini iddia etmesi de 
pekala mümkündür. Ancak, çalışmamızın asıl yönü, mülkiyet hakkı olduğu için 
burada vergi politikaları kapsamında alınan önlemlerin AİHS ile uyumluluğu, 
sadece mülkiyet hakkı açısından irdelenecektir. 

Çalışma göstermiştir ki AİHM, vergi politikalarının uygulanması konusunda 
devletlere oldukça geniş bir takdir hakkı tanımaktadır. Mahkemeye göre vergi 
politikalarının sosyal ve ekonomik açıdan önemli sonuçları söz konusudur. Bundan 
dolayı Sözleşme’ye taraf devletlerin vergi politikalarını belirleme konusunda geniş 
bir takdir hakkı söz konusudur. Üstelik, vergi politikaları kapsamında alınan 
tedbirler Mahkeme tarafından “kamu yararına” olarak değerlendirilmiştir. Hangi tür 
önlemlerin kamu yararına olduğu konusunda taraf devletler geniş bir takdir yetkisine 
sahip olduğu için Mahkeme, açıkça dayanaktan yoksun olmadığı sürece vergi 
politikaları kapsamında alınan tedbirlerin kamu yararına olduğu konusunu 
sorgulamamaktadır. Ancak, politika uygulama konusundaki bu takdir hakkı hiçbir 
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şekilde sınırsız değildir. Bu politikaların uygulanması amacıyla alınan tedbilerin 
hukuk tarafından öngörülme şartını karşılamak üzere açık, anlaşılabilir ve 
ulaşılabilir olması, ayrıca uygulamanın da doğru merciden kaynaklanması 
gerekmektedir. Müdahalenin meşru bir amaç gütmesi ve kamu yararına olması da 
önemli bir diğer şarttır. Bunun yanı sıra müdahalenin orantısallık ve ölçülülük 
ilkeriyle de uyumlu olması gerekmektedir. 

 
1. Kapsam Sorunu 
Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ikinci fıkrası, devletlere vergilerin, para 

cezalarının ve diğer katkıların ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri tedbirleri 
alma hakkını vermektedir. Bu fıkranın kapsamına başta vergiler ve para cezaları 
olmak üzere resimler, harçlar, sosyal güvenlik kesintileri gibi unsurlar girmektedir. 

Bir ekonomik unsurun bu madde kapsamında değerlendirilmesi için mutlaka 
devlet tarafından tahsil edilmesi gerekmez. Bu fıkra kapsamına giren değerlerin 
belirleyici özelliği, devlet tarafından çıkarılan bir mevzuat hükmüne dayanılarak, 
kamu idareleri ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından tahsil 
ediliyor olmalarıdır. Bu anlamda bir kanun hükmüne dayanılarak, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ya da meslek odaları gibi devlet dışı tüzel kişilikler tarafından tahsil 
edilen katkılar da bu fıkra kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin, mesleki veya 
sosyal sandıklar için yapılan zorunlu kesintiler ikinci fıkra kapsamına girmektedir. 
Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK/Komisyon) E. ve G. 
R./Avusturya davasında verdiği 14/05/1984 tarihli kararında, kiliseye yapılması 
zorunlu bağışları; bağışların devlet tarafından değil, devletten otonom şekilde 
hareket etme imkânına sahip olan kilise tarafından toplandığı gerekçesiyle “vergi ve 
benzeri katkılar” kapsamında değerlendirmemişse de (Gemalmaz, 2009:508) 
Mahkeme, Darby/İsveç davasında kiliseler için yapılan zorunlu bağışları Ek 1 No’lu 
Protokol’ün 1. maddesi kapsamında değerlendirmiştir. 

 
2. Vergi Politikaları ve Mülkiyet Hakkı 
Vergi politikaları ve bu politikalar gereği alınan tedbirler, bireylerin 

malvarlıklarını ve dolayısıyla mülkiyet haklarını etkilemektedir. Ek 1 No’lu 
Protokol’ün 1. maddesinin “Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu 
yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka 
katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları 
uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez” hükmünü ihtiva eden 
ikinci fıkrası devletlere vergi ve benzeri ödemelerin tahsilatının sağlanması amacıyla 
gerekli tedbirleri alma hakkını vermektedir. 

Ancak yeni vergiler konulması, vergi iadesinin zamanında yapılmaması, fazla ve 
yersiz ödenen verginin iade edilmemesi, fazla ve yersiz ödenen verginin iadesinde 
faiz ödenmemesi, vergi borcu nedeni ile haciz, daha düşük tapu harcı ödemek 
amacıyla satış bedeli düşük gösterildiği iddia edilen taşınmazlar hakkında devletin 
ön alım hakkını kullanması şeklinde cereyan edebilen bu tür tedbirler zaman zaman 
AİHM nezdinde dava konusu edilebilmektedir. 

AİHM kendisine yapılan başvuruları Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesini ve 
Sözleşmenin usul hükümlerini dikkate alarak, çözümlemektedir. Mahkeme mülkiyet 
hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davaları dört aşamada incelemektedir. 
Öncelikle vergisel tedbirlere konu olan ya da bu tedbirlerden etkilenen bir 
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malvarlığı/mülkiyet hakkının bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir. İkinci 
aşama, mülkiyet hakkına yapılan bir müdahalenin bulunup bulunmadığının tespit 
edilmesidir. Üçüncü aşamada, bu tedbirlerin/müdahalelerin üç kural analizine göre 
durumu, son aşamada ise müdahalenin, mülkiyet hakkına (Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. 
maddesinde aranan şartlara) uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

2.1. Vergi Politikalarının ve Vergisel Tedbirlerin Konusu: Malvarlığı 
Mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davalarda AİHM’nin 

sorduğu ilk soru dava konusunun Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi kapsamında 
malvarlığı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir (Yaltı, 2006:47). Bu 
durumda, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinde korunan mülkiyet hakkının 
kapsamının belirlenmesi gerekir. 

Sözleşme’de mülkiyet ve malvarlığı kavramlarının açık bir tanımı 
bulunmamakla beraber AİHM, mülkiyet hakkını ve mülk kavramını, iç hukuklardan 
otonom olarak yorumlamak eğiliminde olmuştur (Grgiç vd., 2007:8). AİHM 
içtihadında Sözleşme’de geçen pek çok kavram gibi mülkiyet/malvarlığı 
kavramlarının iç hukuktan bağımsız, özerk bir anlamı bulunmaktadır.  

Mahkemenin mülk kavramını bu şekilde geniş yorumlamasında maddenin 
İngilizce ve Fransızca metinlerinde “mülk” kelimesini ifade etmek üzere kullanılan 
kelimelerin (“possesions” ve “biens”) geniş anlamlara sahip olmasının da önemli bir 
etkisi söz konusudur. Mahkemeye göre Sözleşme’nin İngilizce metninde kullanılan 
“possesions” kelimesinin, Fransızca metninde kullanılan “biens” kelimesi nedeniyle, 
dar olarak yorumlanması mümkün değildir (Yaltı, 2006:48). Gerçekten de 
Sözleşme’de mülkiyet hakkını ifade etmek için kullanılan “biens” kavramı, Fransız 
hukuk terminolojisinde “miras yoluyla geçen bütün hakları” ifade etmek amacıyla 
kullanılmaktadır (Grgiç vd., 2007:7). Üstelik “possesions” ve “biens” kavramları 
arasında anlamsal farklılıklar da söz konusudur (Gemalmaz, 2009:8). AİHM’nin 
1979 yılında verdiği Marckx/Belçika kararına muhalefet şerhi yazan Yargıç Sir 
Gerald Fitzmaurice’e göre; Fransızca “biens” kelimesinin İngilizce karşılığı 
“possesions” değil, “asset” kelimesidir. İngilizce “asset” kelimesinin en uygun 
karşılığı ise “biens” değil, “avoirs” kelimesidir. İngilizce “possesions” kelimesinin 
tatminkâr bir Fransızca karşılığı bulunmamaktadır (Gemalmaz, 2009:9). Her iki 
metin de (İngilizce ve Fransızca) aynı derecede geçerli olduğu için Mahkeme her iki 
dilde kullanılan kelimeleri uzlaştırıcı bir yaklaşım izlemektedir. Bu anlamda AİHM, 
farklı uygulamalardan kaçınmak ve uygulama birliği sağlamak amacıyla 
Sözleşme’de kullanılan terimleri ulusal hukuklardan bağımsız olarak (üstelik 
İngilizce ve Fransızca dillerindeki anlamlarından daha geniş bir anlama gelecek 
şekilde) kullanma yolunu seçmiştir (Birtane, 2007:18). 

Mahkeme’nin bu yaklaşımı, mülk ve mülkiyet konusundaki ulusal tanımları 
anlamsız ve geçersiz kılmamaktadır (Dinç, 2007:134). Zaten ulusal hukukları 
tamamen göz ardı eden bir yaklaşımın meşru sayılması da kabul edilebilir bir durum 
değildir (Gemalmaz, 2009:127). Ancak şurası da bir gerçektir ki; ulusal hukuka göre 
mülkiyet hakkı olarak değerlendirilmeyen birçok husus, AİHM’ce mülkiyet tanımı 
kapsamında değerlendirilmiştir. Mahkeme, ulusal hukuktaki tanımlardan esinlense 
de yerine göre kendi mülkiyet anlayışını vurgulamaktan geri kalmamaktadır. 

AİHM’ye göre Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesiyle korunan malvarlığı, sadece 
maddi varlığı olan taşınır ya da taşınmazları değil, alacak hakları ya da fikri 
mülkiyet hakları gibi fiziki varlığı olmayan unsurları da kapsamaktadır. AİHM, 
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vergi borcu dolayısıyla yapılan haciz nedeniyle açılan Gasus Dosier und 
Födertechnik GmbH/Hollanda davasında verdiği 23/02/1995 tarihli kararında 
(HUDOC, 2010/a) Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinde geçen “mal ve mülk” 
kavramının fiziksel malların mülkiyeti ile sınırlı olmayan özerk bir anlamı olduğuna, 
malvarlığını oluşturan bazı diğer hak ve çıkarların da “mal ve mülk” olarak 
değerlendirilebileceğine dikkat çekmiştir. 

2.2. Vergisel Tedbirler Mülkiyet Hakkına Müdahale Teşkil Eder mi? 
İkinci olarak karşımıza vergiler, benzeri katkılar ve para cezaları konusundaki 

tedbirlerin mükellef üzerindeki etkilerinin malvarlığı haklarına bir müdahale teşkil 
edip etmeyeceği sorunu çıkacaktır. 

Vergi politikaları kapsamında alınan tedbirlerin mülkiyet hakkını etkilediği 
tartışmasızdır. Çünkü vergilendirme yetkisi kapsamında alınan her önlem ya da 
vergi idarelerinin her işlemi, bir şekilde mükellefin malvarlığını etkilemektedir. 
Bundan dolayı vergilendirme mülkiyet hakkına başlı başına bir müdahaledir (Güneş, 
2008:51). Gerek AİHK ve gerekse AİHM, vergilerle ilgili tedbirlerin mülkiyet 
hakkına bir müdahale olduğu görüşündedir. Komisyon Travers/İtalya davasında 
verdiği kararında vergilendirmenin mülkiyet hakkına müdahale anlamına geldiğini 
vurgulamıştır (Yaltı, 2006:44). Komisyon Wasa Liv Ömsesidigt/İsveç davasında 
verdiği kararda da “bir çeşit mali yükümlülük getiren her türlü yasa ilgili 
malvarlığından, yani ödenmesi gereken para miktarından yoksun bırakmayı içerir” 
ifadesini kullanmıştır (Yaltı, 2006:49). Mahkeme de, Spacek SRO/Çek Cumhuriyeti 
davasında verdiği kararında vergilendirme yetkisi kapsamındaki önlemlerin 
malvarlığını etkilediğini vurgulayarak, bu önlemleri mülkiyet hakkına müdahale 
olarak nitelendirmiştir. 

Bu kapsamda Mahkeme fazla ödenen verginin iade edilmemesi (16/04/2002 
tarihli S. A. Dangeville/Fransa, 03/07/2003 tarihli Buffalo Srl In Liquidation/İtalya, 
22/07/2003 tarihli Sa Cabinet Diot ve Sa Gras Savoye/Fransa kararları), vergi cezası 
uygulanması (09/11/1999 tarihli Spacek S.R.O/Çek Cumhuriyeti kararı), vergi borcu 
nedeniyle haciz (23/02/1995 tarihli Gasus Dosier- Und Fördertechnik 
GmbH/Hollanda kararı), fazla ve yersiz alınan verginin iadesinde faiz ödenmemesi 
(09/03/2006 tarihli Eko Elda Avee/Yunanistan kararı), vergi iadesinin zamanında 
yapılmaması (09/01/2007 tarihli Intersplav/Ukrayna kararı), daha az tapu harcı 
ödemek amacıyla tapudaki satış bedelinin düşük gösterildiği iddia edilen bir 
taşınmaz hakkında devlet tarafından ön alım hakkı kullanılması (22/09/1994 tarihli 
Hentrich/Fransa kararı) şeklinde cereyan eden uygulamaları, mülkiyet hakkına 
müdahale olarak görmüştür. 

2.3. Vergi Politikaları Yoluyla Yapılan Sınırlamaların/Müdahalelerin Üç 
Kural Analizine Göre Durumu 

Mahkeme, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleleri değerlendirirken “üç kural 
analizi” olarak tabir edilen bir analiz metodu kullanmaktadır. Mahkeme tarafından 
ilk kez Sporrong-Lönnroth/İsveç davasındaki 23/09/1982 tarihli kararda (İHAMİ, 
2010/e) ana hatları ile ortaya konulan bu analiz, Ek 1 No’lu Protokol’ün mülkiyet 
hakkını koruma altına alan 1. maddesinin yapısıyla doğrudan bağlantılıdır ve 
mülkiyet hakkına yapılabilecek müdahaleleri sınıflandırmaktadır. Mahkeme 
tarafından yapılan bu analize göre mülkiyet hakkına; mal ve mülk dokunulmazlığı 
ilkesinin ihlali (birinci kural), mal ve mülkten yoksun bırakma (ikinci kural), mal ve 
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mülkün kullanımının kontrol edilmesi (üçüncü kural) şeklinde müdahale 
edilebilmektedir. 

Vergilerin ya da para cezalarının ödenmesinin sağlanması amacıyla konulan 
tedbirler, AİHM tarafından, genel olarak üçüncü kural kapsamında 
değerlendirilmektedir (Grgiç vd., 2007:46; Gümüşkaya, 2010:103). Örneğin 
Mahkeme Gasus Dosier-Und Fördertechnik GmbH/Hollanda davasında (HUDOC, 
2010/a), vergi borcu nedeniyle yapılan haczin devletin vergi toplama 
mekanizmasının bir parçası olduğuna ve bu nedenle de devletlerin vergilerin ya da 
başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamasını mümkün kılan ikinci 
paragraf (üçüncü kural) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir 
(Carss-Frisk, 2003:37). 

Eğer kamu idareleri tarafından mülkiyet hakkına dönük olarak yapılan 
uygulamalar “vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini 
sağlamak” amacını taşımıyorsa, yani uygulama (fazla ve yersiz alınan verginin iade 
edilmemesinde ya da geç iade edilmesinde olduğu üzere) belirgin bir vergi 
politikasına dayanmıyorsa ve vergi teşkilatının yanlış uygulamalarından 
kaynaklanıyorsa; AİHM, konuyu öncelikle ikinci kural kapsamında 
değerlendirmektedir. Örneğin Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB ve 
Diğerleri/Finlandiya davasında fazla ve yersiz olarak alınan verginin iade 
edilmemesi ikinci kural kapsamında değerlendirilmiştir (Gümüşkaya, 2010:104).  

Mahkeme, Hentrich/Fransa davasında (İHAMİ, 2010/a), ön alım yetkisinin 
kullanılmasının, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin 2. cümlesi anlamında 
mülkiyetten yoksun bırakma (ikinci kural) oluşturduğunu ifade etmiştir. Ancak 
kanaatimizce Mahkeme’nin bu davadaki değerlendirmesi eleştiriye açık, hatta 
hatalıdır. Daha az tapu harcı ödemek amacıyla tapudaki satış bedeli düşük 
gösterildiği iddia edilen bir taşınmaz hakkında, Gelirler Müdürlüğü tarafından ön 
alım hakkı kullanılması dolayısıyla açılan bu davada, davacının yakındığı temel 
konu, daha az tapu harcı ödemek amacıyla tapudaki satış bedelinin düşük 
gösterildiği iddia edilen bir taşınmazın, ön alım hakkı kullanılarak, devlet 
mülkiyetine geçirilmesidir. Elbette ki burada bir “mülkiyetten yoksun bırakma” söz 
konusudur. Ancak, bir müdahalenin hangi kural kapsamında kaldığını doğru bir 
şekilde değerlendirebilmek için sadece müdahalenin sonucuna bakmak yetmez, 
müdahalenin amacı daha büyük bir önem taşmaktadır. Mahkeme önüne gelen benzer 
vergi davalarında dava konusu olay mülkiyetten yoksun bırakma olsa dahi konuyu 
ikinci kural kapsamında değil, üçüncü kural kapsamında çözümlemektedir (Yaltı, 
2006:71). Bu davada da, müdahalenin amacı, vergi benzeri bir gelir olarak tapu 
harcının taşınmazın gerçek değerini yansıtacak şekilde yatırılmasının sağlanmasıdır. 
Amaç, vergi ve benzeri gelirlerin tahsilini sağlamak olduğuna göre, ön alım hakkının 
kullanılmasının da üçüncü kural kapsamında değerlendirilmesi daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Mahkeme’nin bu yaklaşıma uygun olarak verdiği kararlar da 
bulunmaktadır. Örneğin vergi borcu nedeniyle yapılan bir haciz dolayısıyla açılan 
Gasus Dosier-Und Fördertechnik GmbH/Hollanda davasında (HUDOC, 2010/a), 
AİHK, davanın mal ve mülkten yoksun bırakmayı düzenleyen ikinci kural 
kapsamında incelenmesi gerektiğini vurgulamış (Sarı, 2010:133) ise de Mahkeme 
buna katılmamış ve davanın, devletlere vergi politikası uygulama yetkisi veren 
üçüncü kural kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir. 
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Eğer müdahale, vergi politikası kapsamında yapılmamışsa, bir başka ifadeyle 
müdahale vergi idaresinin yanlış uygulamasından kaynaklanıyor ama “mülkiyetten 
yoksun bırakma” söz konusu değilse, dava, birinci kural kapsamında 
incelenmektedir. Örneğin Mahkeme, fazla alınan verginin iade edilmemesi 
nedeniyle açılan S. A. Dangeville/Fransa davasında verdiği kararında konuyu birinci 
kural kapsamında incelemeye karar vermiştir. Aynı şekilde, fazla ve yersiz alınan 
verginin iadesinde kamu idaresi tarafından faiz ödenmemesi de birinci kural 
kapsamında incelenmiştir (AİHM’nin Eko-Elda Avee/Yunanistan kararı, çeviren 
Candan, 2006). 

Burada son olarak, AİHM’nin bazı davalarda müdahalenin hangi kural 
kapsamında kaldığı konusunu tespitte isteksiz davrandığını belirtmek gerekir. 
Mahkeme, davanın çözümlenmesi açısından, devlet tarafından yapılan müdahalenin 
hangi kural kapsamına girdiğinin tespitinin önemli olmadığı durumlarda yapılan 
müdahalenin hangi kural kapsamına girdiğini belirlemeyi gereksiz görmektedir. 
Zaten Mahkeme’nin de sıkça vurguladığı üzere bu üç kural “ayrı” olduklarını 
düşündürecek şekilde bağlantısız değildir (Gümüşkaya, 2010:85). Mahkeme fazla 
ödenen vergiyi geri alamama nedeniyle açılan S. A. Dangeville/Fransa davasında 
verdiği kararında bu konuda karar vermeyi gereksiz bulduğunu, çünkü ikinci ve 
üçüncü kuralların bağlantısız olmak anlamında “ayrı” olmadıklarını, bu kuralların 
mülkiyetten barışçıl şekilde yararlanma hakkını düzenleyen birinci kuralın özel 
örnekleri olduğunu ifade etmiştir. (Ancak belirtmek gerekir ki Mahkeme, bu 
saptamayı yapmasına karşın konuyu birinci kural kapsamında çözümleyeceğini 
vurgulamaktan da geri kalmamıştır.) 

 
3. Vergisel Tedbirlerin/Müdahalelerin Mülkiyet Hakkıyla Uyumluluğu 
Vergisel tedbirler ya da müdahalelerin mülkiyet hakkıyla uyumu konusunda 

kural, devletlerin düzenleme yetkisi ve takdir hakkının bulunmasıdır. Buna karşılık 
bu yetki ve takdir hakkı hiçbir şekilde sınırsız değildir. 

3.1. Kural: Düzenleme Yetkisi ve Takdir Hakkı 
3.1.1. Genel Olarak Düzenleme Yetkisi ve Takdir Hakkı 
Aslında Sözleşme’nin hiçbir yerinde takdir hakkı kavramı yer almamakla 

birlikte, gerek AİHK ve gerekse AİHM, vergiler ve benzeri kamu gelirlerinin 
düzenlenmesi konusunda devletlere oldukça geniş bir takdir hakkı tanımak 
eğilimindedir (Carss-Frisk, 2003:37). Bu takdir hakkı sadece vergilerin konulması 
ya da kaldırılmasında değil, vergilerin ve diğer kamu gelirlerinin tahsili için gerekli 
tedbirlerin alınmasında da kendini göstermektedir. Çünkü, vergilerin ve diğer kamu 
gelirlerinin tahsili için gerekli tedbirlerin alınması da AİHM tarafından 
vergilendirme yetkisinin doğal uzantısı olarak görülmektedir (Gemalmaz, 
2009:502). 

Mahkeme’nin ve Komisyon’un bu tutumunda Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. 
maddesinin yapısı özel bir öneme sahiptir. Öncelikle, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. 
maddesinin ikinci fıkrası, devletlere vergi politikaları konusunda oldukça geniş bir 
hareket alanı sağlamaktadır. Özellikle Komisyon, Travers/İtalya kararından bu yana, 
vergisel tedbirler konusunda devletlerin, diğer alanlara nazaran daha geniş bir takdir 
hakkı olduğu görüşündedir. Komisyon’un bu yöndeki içtihadı, vergi davalarında 
verdiği kabul edilemezlik kararlarının temel gerekçesini oluşturmuştur (Yaltı, 
2006:44). Ancak Komisyon’un devletlerin vergilendirme yetkisi açısından takdir 
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hakkının sınırlı olup olmadığı konusundaki yaklaşımı zaman içinde değişikliğe 
uğramıştır. Komisyonun ilk kararlarında vergilendirme yetkisi konusunda herhangi 
bir sınırlama belirtilmemişken, zamanla vergilendirme konusundaki yetkilerin de 
diğer konularda olduğu gibi Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesindeki sınırlamalara 
tabi olduğu vurgulanmaya başlanmıştır (Gümüşkaya, 2010:111). Ancak Komisyon, 
yargılama sürecinin parçası olduğu dönem boyunca, vergilendirme yetkisi 
konusunda devletlere geniş bir takdir hakkı bırakmak eğiliminde olmuştur. 

Mahkeme’nin yaklaşımı da Komisyon’un yaklaşımından farklı değildir. 
Mahkeme’ye göre; vergi almak, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımından hayati 
önem taşımaktadır. Mahkeme, bir devletin devlet olma özelliğinden kaynaklanan 
vergi alanında düzenlemeler yapmasının doğal olduğunu ve bu alanda sınırlamalar 
getirilemeyeceğini belirtmektedir. Mahkeme, vergi önlemlerinin hala kamu 
yetkililerinin imtiyazlarının temel direğini oluşturduğunu düşünmekte ve devletlerin 
vergi konusunu düzenleyen mevzuatı çıkarma hakkını özenle korumaktadır 
(Dutertre, 2005:208). Mahkeme’ye göre Sözleşme, gerekli koşullara uyulmak 
şartıyla, vergiler yoluyla mülkiyet hakkına müdahaleyi meşru görmektedir (Yaltı, 
2006:63). Bundan dolayı keyfi el koyma anlamına gelmediği sürece, devletlerin 
vergilerin ödenmesini sağlamak amacıyla kamu yararına gördükleri bütün mali 
yasaları çıkarma özgürlükleri vardır (AİHM’nin Gasus Dosier-Und Fördertechnik 
Gmbh/Hollanda kararı, HUDOC, 2010/a). Bu kapsamda, devletlerin hem vergi 
koymak/kaldırmak, hem de bunların tahsilatını sağlamak için gerekli tedbirleri 
almak konusunda geniş bir takdir hakkının bulunması zorunludur. 

Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan 
müdahalelerdeki bu takdir hakkı, maddenin 1. fıkrasına oranla daha fazladır. Bu 
anlamda Mahkeme’nin vergiler konusundaki denetiminin, mülkiyet hakkıyla ilgili 
diğer konulardaki denetiminden daha gevşek olduğunu söylemek mümkündür. 
Mülkiyet hakkına yapılan müdahaleler için kullanılan takdir hakkı doktrini, vergi ve 
benzeri katkılar konusunda müdahale söz konusu olduğunda “geniş takdir hakkı 
doktrinine” dönüşür (Yaltı, 2006:63). AİHM’nin sıkça vurguladığı üzere, maddenin 
ikinci fıkrası, devletleri sorunların varlığı ve müdahalenin gerekliliği konusunda tek 
yetkili makam haline getirmektedir. Bundan dolayı vergilerin ya da diğer kamu 
gelirlerinin tahsili söz konusu olduğunda, devlete tanınan takdir hakkı mutlaktır 
(Gemalmaz, 2009:503). 

Üstelik 1. maddenin birinci fıkrası da devletlere kamu yararına gördükleri 
durumlarda, mülkiyet hakkına müdahale edebilme yetkisi vermektedir ve kamu 
yararı kavramı doğası gereği geniş bir anlama sahiptir (AİHM’nin James ve 
Diğerleri/Birleşik Krallık kararı, İHAMİ, 2010/c). Bu nedenle, sosyal ve ekonomik 
politikaların uygulanmasında yasama organının takdir alanının geniş olmasını doğal 
bulan Mahkeme, makul bir temelden açıkça yoksun olmadıkça, yasama organının 
neyin "kamu yararına" olduğuna dair vereceği hükme ve bu hükümlerin 
uygulanması için seçilecek detaylı kurallara saygı göstereceğini vurgulamıştır. 

Mahkeme’ye göre vergilerin ve benzeri katkıların tahsilatını sağlamak, 
kolaylaştırmak ya da hızlandırmak amacıyla alınacak tedbirler Ek 1 No’lu 
Protokol’ün 1. maddesi anlamında kamu yararınadır (Saban, 2000:467). 
Sözleşme’ye taraf devletlerce ülkenin ekonomik durumuna göre ekonomi 
politikasının iyileştirilmesi, mali düzenin sağlam temellere oturtulması amacıyla 
vergisel konularda yapılan düzenlemeler, AİHM tarafından “kamu yararına uygun 
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ve demokratik yapının bir gereği” olarak değerlendirilmiştir (Etgü, 2009:187). Bu 
kapsamda, devletlerin ekonomik ve sosyal politikaları gereği vergilendirme 
yetkilerini kullanmaları, yeni vergiler ihdas etmeleri ya da mevcut vergileri 
kaldırmaları, vergi oranlarını belirlemeleri, vergilerin tahsilini güvence altına almak 
için gerekli tedbirleri almaları, vergi ödevlerini yerine getirmeyen kişiler hakkında 
ceza uygulamaları, Mahkeme tarafından kamu yararına olarak değerlendirilmiştir 
(Gümüşkaya, 2010:142). Örneğin Mahkeme, Gasus Dosier GmbH/Hollanda 
davasında (HUDOC, 2010/a), vergi borçlarının tahsilini kolaylaştırmak amacıyla 
alınan önlemlerin kamu yararına olduğuna karar vermiştir. 

Ancak, vergi gibi önlemlerin sadece mali amaçlarla değil; suçla savaşım, 
toplumsal gereklilikler, uyuşturucu kullanımını geriletmek, halk sağlığını korumak, 
kamu güvenliğini sağlamak, kumarı önlemek gibi toplumsal amaçlarla da 
yapılabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Devletler bu gibi amaçlara ulaşabilmek için 
vergi ve benzeri katkılardan yararlanma hakkına sahiptirler (Dinç, 2007:216). 
Vergilendirme yetkisinin mali olmayan amaçları da AİHM tarafından kamu yararı 
ve takdir hakkı kapsamında değerlendirilmiştir (Gümüşkaya, 2010:148). AİHM, 
13/01/2004 tarihli Oron-Breclav S.R.O./Çek Cumhuriyeti kararında oyun makineleri 
için söz konusu olan işletim ruhsatı harcının toplumsal güvenliği sağlamak ve 
kumarı önlemek amacıyla artırılmasını mülkiyet hakkına aykırı bulmamıştır (Etgü, 
2009:188). Mahkeme’ye göre, böyle bir yasanın getirilmesindeki amacın 
sorgulanmasında, davalı konumundaki devletin izlediği ekonomik politikalarla 
birlikte, toplumsal güvenlik yönündeki beklentileri de göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. 

Ulusal makamlar, kendi toplumları ve onun ihtiyaçları hakkında doğrudan 
bilgiye sahip oldukları için, neyin kamu yararına olduğuna hükmederken, kural 
olarak, bir uluslararası yargıca göre daha iyi konumdadırlar (AİHM’nin Lightow ve 
Diğerleri/Birleşik Krallık kararı, İHAMİ, 2010/b). Bundan dolayı Mahkeme, davalı 
devletler tarafından yapılan “müdahalenin kamu yararına olduğuna” ilişkin 
savunmalarına genel olarak itibar etmektedir (Gümüşkaya, 2010:148). 

Ayrıca, mülkiyet hakkına müdahale eden kanunların çıkartılması kararı, 
genellikle siyasi, ekonomik ve sosyal konuların dikkate alınmasını gerektirir (Dağlı, 
2007:86). Bu konulardaki fikirler de demokratik bir toplum içinde epeyce farklılık 
gösterir. AİHM, sosyal ve ekonomik politikaları uygulayan yasama meclisine 
tanınan takdir hakkının geniş olmasının, bu farklılığın doğal bir sonucu olduğunu 
vurgulamıştır. 

3.1.2. Düzenleme Yetkisinin ve Takdir Hakkının Kaynağı 
Mahkeme’nin takdir hakkını bu kadar geniş yorumlamasının, 1. maddenin 

yapısının yanı sıra çeşitli nedenleri bulunmaktadır.  
İlk olarak takdir yetkisi, Mahkeme’nin Sözleşme’de güvence altına alınan 

hakların korunmasındaki ikincil rolünden kaynaklanmaktadır (Grgiç vd., 2007:15). 
Gerçekten de Sözleşme, ulusal mekanizmaların önünde bir koruma mekanizması 
değildir. Bu husus, Sözleşme’nin pek çok maddesinde vurgulanmıştır. Örneğin 
Sözleşme’nin 1. maddesine göre, taraf devletler Sözleşme’de yer alan hak ve 
özgürlükleri kendi yetki alanlarındaki herkese tanıma yükümlülüğü altındadırlar. 13. 
maddeye göre Sözleşme’de yer alan haklarından herhangi birisinin ihlal edildiğini 
ileri süren herkese, ulusal makamlar önünde hakkını arama olanağı tanınmalıdır. 34. 
maddeye göre ise, iç hukuk yolları tüketilmeden yapılan başvurular kabul edilemez. 
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Bu maddeler gereği, Sözleşme ile güvence altına alınan hakların korunmasında asıl 
fonksiyon üye devletlere aittir. O halde, bu hakların nasıl korunacağı konusunda da 
taraf devletlere geniş bir takdir yetkisi tanınmalıdır. Her ne kadar bazı yazarlar 
(Çoban, 2008:194) tarafından “Sözleşme ile güvence altına alınan haklara ilişkin 
ihlal iddialarının incelenmesinde ulusal makamların sahip olduğu ‘kronolojik 
önceliğin’ takdir hakkına meşruiyet kazandırmayacağı” ileri sürülmüşse de; AİHM, 
takdir hakkını geniş yorumlamakta ve ulusal makamların sadece haklara ilişkin ihlal 
iddialarının incelenmesi ve karara bağlanmasında değil, aynı zamanda bu haklara 
yapılacak müdahaleler hakkında karar verme konusunda da uluslararası yargıca göre 
daha iyi konumda olduklarını vurgulamaktadır. 

Mahkeme’nin Sözleşme’nin yorumlanmasında kendi otoritesini kabul ettirme ve 
Sözleşme’ye taraf devletleri Sözleşme sistemi içinde tutma kaygısı da devletlere 
geniş bir takdir hakkı tanınmasının önemli bir nedenini teşkil etmektedir (Çoban, 
2008:192). Eğer takdir hakkı, dar olarak yorumlanırsa, bu durum, devletin yaptığı 
her müdahalenin Sözleşme’ye aykırılığı sonucunu doğuracak, bunun kaçınılmaz 
sonucu da, devletlerin Sözleşme ile kurulan sisteme olan güvenlerinin sarsılması 
olacaktır. Sözleşme ile kurulan sistemin varlığının devamının sağlanabilmesi, 
devletlere belli bir takdir marjı tanınmasını gerektirmektedir (Çoban, 2008:194). 
Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin demokrasiye geçtikten sonra, daha önceki siyasal 
sistemleri nedeni ile ortaya çıkan sorunlarını çözümleme konusunda Mahkeme 
oldukça toleranslı davranmıştır. Bu devletlerin önceki rejimlerinden kaynaklanan 
adaletsizlikleri bertaraf etme ve farklı sosyal gruplar arasında dengenin sağlanması 
gibi politik arzularından kaynaklanan bir hayli karmaşık olgu ve hukuki meselelere 
hem Komisyon, hem de AİHM oldukça ılımlı yaklaşmıştır (Grgiç vd., 2007:6). 

Devletlere tanınan takdir yetkisinin, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve 
uygulanmasında ortaya çıkan ülkeler arası farklılıkların Sözleşme sisteminde tolere 
edilmesini sağladığı da ileri sürülmektedir (Çoban, 2008:193). Bu yazarlara göre; 
Mahkeme, takdir yetkisini geniş kullanarak, ülkeler arası farklılıklara ve küresel 
çoğulculuğa imkân tanımaktadır. 

3.1.3. Takdir Hakkının Eleştirisi 
Mahkeme’nin ulusal makamlara bu derece geniş bir takdir yetkisi tanıması, bazı 

yönlerden eleştirilmektedir. Öncelikle, takdir yetkisinin insan haklarının evrenselliği 
ilkesi ile çeliştiği ileri sürülmektedir. Buna göre, insan hakları evrensel haklardır, bu 
hakların devletten devlete farklı şekilde uygulanmasına neden olabilecek takdir 
hakkı kavramı, insan haklarının evrenselliğinden uzaklaşmak anlamına gelmektedir. 
Takdir hakkı doktrininin uygulanması, uluslararası insan hakları hukukunun 
uygulanabilirliğini azaltmaktadır (Yaltı, 2006:62). 

Takdir hakkına getirilen önemli eleştirilerden birisi de; takdir hakkının, 
Sözleşme sistemi ile oluşturulmaya çalışılan ortak Avrupa standartları ile 
çelişmesidir. AİHM’nin Sözleşme’de yer alan kavramları iç hukuktan bağımsız 
olarak yorumladığına dikkat çekilen bu eleştirilere göre, takdir hakkı doktrini ile 
ulusal makamlara tanınan bu hareket alanı, AİHM içtihatları ile oluşturulmaya 
çalışılan ortak Avrupa standartlarının zayıflamasına neden olmaktadır. 

Bir diğer eleştiri ise; doğrudan vergi konusuyla ilgilidir. Sözleşme’nin yapıldığı 
yıllarda kamu hizmetlerinin finansmanında vergilerin çok büyük bir payı 
bulunduğunu, buna karşılık günümüzde kamu hizmetlerinin büyük bir kısmının 
özelleştirildiğini vurgulayan bu eleştiriye göre, bireyler, özelleştirilen kamu 



S. ŞİMŞEK 

Maliye Dergisi  Sayı 159  Temmuz-Aralık 2010 333 

hizmetlerine zaten bir bedel ödemektedir (Gemalmaz, 2009:503-504). Dolayısıyla, 
vergilerin kamu hizmetlerinin finansmanında taşıdığı önem, Sözleşme’nin yapıldığı 
döneme oranla oldukça azalmıştır. Bundan dolayı Mahkeme’nin devletlere tanıdığı 
bu mutlak takdir yetkisinin daraltılması gerekir (Gemalmaz, 2009:503-504). 

3.1.4. Düzenleme Yetkisinin ve Takdir Hakkının Kapsamı 
Takdir hakkı toplumun yararına olan çözüm yolları konusunda geniş bir hareket 

alanı yaratmaktadır. Bu hareket alanı sorunların varlığını ve kamu yararının 
gereklerini takdir etmede,1 sorunların çözümü için alınacak tedbirleri belirlemede ve 
ekonomik ve sosyal problemlerin alternatif çözüm yollarından kendisine göre en 
uygun olanı seçmede,2 vergi politikalarını uygulamak için çıkarılacak mevzuatın 
niteliğini belirlemede ve bu mevzuatın aleniliğinin ne şekilde sağlanacağında3 
kendini göstermektedir. 

3.2. Sınırlama: Düzenleme Yetkisi ve Takdir Hakkının Sınırları 
AİHM, devletlerin takdir hakkı olduğunu kabul etmekle birlikte bu durum, takdir 

yetkisinin aşılarak, mülkiyet hakkına orantısız müdahaleler yapılabileceği anlamına 
gelmemektedir. Mahkeme’nin, bir devlet tarafından konulan vergilerin yerindeliğini 
denetleme yetkisi yoktur (Yaltı, 2006:63). Ancak bu durum, vergiler yoluyla yapılan 
müdahalelerin Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinde aranan şartlara uygun olup 
olmadığının denetlenmeyeceği şeklinde algılanmamalıdır. Mahkeme bir yandan 
devletlere geniş bir takdir hakkı tanırken, bir yandan da bu takdir hakkının 
Sözleşme’ye uygunluğunu denetlemekle yükümlüdür. 

Ancak, belirtmek gerekir ki; devletin ve diğer kamu idarelerinin bir işlem ya da 
eyleminin AİHM tarafından “mülkiyet hakkına müdahale” olarak nitelendirilmesi, 
yapılan işlemin ya da eylemin mutlaka “mülkiyet hakkının ihlali” olduğu anlamına 
gelmemektedir. Çünkü, “mülkiyet hakkına müdahale” olarak değerlendirilen her 
işlem/eylem, “mülkiyet hakkının ihlali” olarak değerlendirilmemektedir. “Mülkiyet 
hakkına müdahale” teşkil eden işlem ve eylemler, ancak Sözleşme’de aranan 
şartların karşılanmaması durumunda haksız bir müdahale olarak değerlendirilmekte 
ve “mülkiyet hakkının ihlali” olarak nitelendirilmemektedir. 

Mahkeme’nin, vergi politikası kapsamında yapılan müdahaleler de dahil olmak 
üzere, malvarlığı haklarını etkileyen müdahalelerin mülkiyet hakkının ihlali teşkil 
edip etmediğini tespit etmekte kullandığı kriterler söz konusudur. Buna göre, vergi 
politikası kapsamında alınan ve mülkiyet hakkını etkileyen bir tedbirin mülkiyet 
hakkının ihlali olarak nitelendirilmemesi için şu şartları taşıması gerekir: 

3.2.1. Müdahalenin Meşru Bir Amaç Gütmesi 
Mahkeme tarafından takdir yetkisinin aşılıp aşılmadığının ve mülkiyet hakkının 

ihlal edilip edilmediğinin denetlenmesinde kullanılan ilk ölçüt, mülkiyet hakkına 
vergilendirme politikası kapsamında yapılan müdahalenin meşru bir amaç 
(legitimate aim) gütmesidir. Müdahalenin meşru bir amaç taşıması incelenirken, 
davaya konu olan düzenleme ya da işlem, kamu yararı açısından 
değerlendirilmektedir (Yaltı, 2006:50). Mahkeme, kamu yararı konusunda devletlere 
geniş bir hareket alanı tanımakla birlikte kamu yararı amacı konusunda denetim 

                                                 
1 Bu konu “Genel Olarak Düzenleme Yetkisi ve Takdir Hakkı” başlıklı bölümde açıklanmıştır. 
2  Bu konu “Sınırlama: Düzenleme Yetkisi ve Takdir Hakkının Sınırları/Ölçülülük” başlıklı bölümde 
detaylı şekilde açıklanacaktır. 
3 Bu konu “Sınırlama: Düzenleme Yetkisi ve Takdir Hakkının Sınırları/Hukuk Tarafından Öngörülme” 
başlıklı bölümde detaylı şekilde açıklanacaktır. 
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yapmaktan geri kalmamaktadır (Gümüşkaya, 2010:163). Mahkeme, itiraz konusu 
tasarrufları Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesine göre denetlemekle ve bunu 
yaparken de ulusal makamların tasarruflarının dayanağı olan olguları ve bu olguların 
kamu yararına olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür. Bu araştırma ve 
incelemenin kapsamı; davanın şartlarına, Sözleşme’de güvence altına alınan hakların 
niteliğine, müdahalenin yoğunluğuna ve müdahale ile amaçlanan meşru amaca göre 
değişecektir (Grgiç vd., 2007:15). Ancak bu inceleme, yasa koyucunun sosyal ve 
ekonomik koşulları değerlendirmesinin, devletin takdir alanı içinde kalıp 
kalmadığını belirlemekle sınırlıdır. Mahkeme bazı davadalarda (örneğin 
Darby/İsveç) kamu yararı amacının gerçekleşemediğine karar vermektedir.  

Mahkeme’nin takdir hakkını ve kamu yararı amacını sorgularken kullandığı ilk 
ölçüt “açıkça dayanaktan yoksun olma” durumudur. Mahkeme, açıkça dayanaktan 
yoksun olmadığı sürece, devletlerin takdir hakkına karışmayacağını 
vurgulamaktadır. Bir diğer ölçüt ise, eşitliktir. Mahkeme vergi ve benzeri katkıların 
tahsilini amaçlayan uygulamaların tüm mükelleflere eşit şekilde ve daha önceden 
belirlenmiş kriterlere göre yapılması gerektiği görüşündedir. Bu uygulamalarının 
tüm mükelleflere değil de sadece bazılarına uygulanması anlamına gelen keyfilik, 
Mahkeme tarafından takdir yetkisinin aşılması olarak değerlendirilmektedir. 
Mahkeme’ye göre vergi mekanizması kapsamında alınan tedbirler keyfi bir şekilde 
uygulanmamalıdır (Hentrich/Fransa kararı, İHAMİ, 2010/a). Ulusal makamların 
mükellefler arasında tutarsız uygulamaları, mülkiyet hakkının ihlali olarak 
değerlendirilmektedir (Gümüşkaya, 2010:163). 

3.2.2. Hukuk Tarafından Öngörülme (Hukukilik) 
AİHM tarafından dikkate alınan önemli bir başka husus ise hukukilik şartına 

uyulup uyulmadığıdır. Mahkeme tarafından sıkça vurgulandığı üzere, mülkiyet 
hakkına yapılacak bir müdahalenin en önemli şartı, müdahalenin hukuk normu 
tarafından öngörülmesidir. Çünkü Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ilk 
paragrafı herhangi bir kimsenin, ancak kamu yararı sebebiyle ve hukuk tarafından 
öngörülen koşullara uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabileceğini 
öngörmektedir. Ayrıca, maddenin ikinci fıkrası da devletlere vergilerin ya da başka 
katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri 
kanunları uygulama konusunda geniş bir hareket alanı bırakmaktadır. 

Her ne kadar Sözleşme’nin, 6366 sayılı Kanun’la onaylanan metninde ve bu 
metne dayalı olarak kullanılan Türkçe tercümelerinde “kanunun derpiş ettiği 
(kanunun öngördüğü)” ifadesi yer almakta ise de; bunu “hukuk tarafından 
öngörülen” şeklinde algılamak gerekir. Zaten aşağıda açıklanacağı üzere, 
Sözleşme’nin İngilizce metninde geçen “law” kelimesi de Mahkeme tarafından 
sadece kanunları değil, tüm hukuk normlarını içerecek şekilde yorumlanmaktadır. 

Hukuk tarafından öngörülme kriterine göre vergi politikaları kapsamında 
alınacak tedbirlerin bir mevzuat normuna dayanması zorunludur. Ancak, bu mevzuat 
normunun mutlaka bir kanun olması gerekmez (karşı görüş için bkz. Dinç, 
2007:207). AİHM’ye göre, mülkiyet hakkına yapılacak müdahalelerin ne gibi 
normlarla düzenleneceği ulusal makamların takdirindedir. Mahkeme kanun 
kavramını şekli anlamda değil, maddi anlamda değerlendirmekte ve normlar 
hiyerarşisinde kanunun altında yer alan tüzük, yönetmelik gibi diğer kaynakları, 
hatta yazılı olmayan hukuku da içerecek şekilde yorumlamaktadır (Yaltı, 2006:65). 
Ancak, Türk hukukunda olduğu üzere, eğer iç hukuk müdahale öngörecek hukuk 
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normunun kanun olmasını zorunlu kılıyorsa, müdahalenin bu hukuk normu ile 
düzenlenmesi zorunludur. Fakat bu hususun Sözleşme ve AİHM denetimi 
bakımından bir önemi bulunmamaktadır. AİHM içtihadına göre, vergisel önlemlerin 
bir kanun normuna dayanması zorunlu değildir; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genel 
tebliğ gibi diğer hukuk normları ile de müdahalenin öngörülmesi mümkündür. 
Mahkeme gelir vergisi matrahının belirlenmesi ile ilgili olarak açılan Spacek 
S.R.O./Çek Cumhuriyeti davasında, Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığının genel 
tebliğini “hukuk” kavramı içerisinde değerlendirmiştir (Gümüşkaya, 2010:120). 

Vergi politikası kapsamında, mülkiyet hakkına müdahale öngören mevzuat 
normlarının varlığı, hukuk tarafından öngörülme şartının yerine getirilmiş olması 
için yeterli değildir. Bu mevzuat normlarının belirli özellikleri taşıması gerekir. Bu 
anlamda, vergi ve benzeri yükümlülükler doğuran mevzuatın açık, anlaşılabilir ve 
ulaşılabilir olması gerekir (Candan, 2010:2). Bu kriterleri açıklamadan önce şunu 
belirtmek faydalı olacaktır: Mahkeme açıkça, keyfi olmadığı sürece açıklık, 
anlaşılabilirlik ve ulaşılabilirlik ölçütlerinin karşılanıp karşılanmadığının takdirini 
ulusal makamlara bırakmaktadır (Gemalmaz, 2009:457). 

3.2.2.1. Açıklık ve Anlaşılabilirlik (Öngörülebilirlik) 
Vergiler yoluyla mülkiyet hakkına müdahale öngören hukuk normunun yeterince 

açık ve anlaşılabilir (bir başka ifade ile öngörülebilir) olması gerekmektedir. 
Mahkeme’ye göre bir hukuk normu, vatandaşa, bu norm karşısında kendi 
davranışlarını ayarlama fırsatı verecek açıklıkta ve kesinlikte olmalıdır. Bu açıklık 
ve kesinlik oluşturulmadığı sürece, normun hukuk normu olarak değerlendirilmesine 
ve müdahalenin hukuk tarafından öngörüldüğünün kabulüne imkân yoktur. 
Vatandaş, kendi davranışının ya da devletin yaklaşımının muhtemel sonuçlarını 
önceden tahmin edebilecek durumda olmalıdır (AİHM’nin Öztürk/Türkiye kararı, 
İNHAK BB, 2010). 

Bu sonuçların tam bir kesinlikle tahmin edilmesi gerekmemektedir. Zaten 
tecrübeler, bunun olamayacağını göstermiştir. Bir başka ifade ile, hukuk tarafından 
öngörülme şartı, kanunların uygulanmasında gerekli olan yorumu dışta bırakacak bir 
kesinliği gerektirmemektedir (Grgiç vd., 2007:13). Vergi kanunlarının muğlak 
kelimelerle ifade edilmesi ve bu ifadelerin büyük bir çoğunluğunun şu ya da bu 
ölçüde belirsiz olan ve yorumlanması bir uygulama meselesi teşkil eden (Yaltı, 
2006:68) terimler ile ifade edilmiş olması da sonuçların tam bir kesinlikle 
bilinmesine engeldir. Mahkeme Wolfhard Koop-Automaten Goldene 7 
GmbH&Co.KG/Almanya davasında verdiği kararında, kamu idaresine kumar 
makineleri üzerinden eğlence vergisi alma hakkı tanıyan bir kanunun, verginin 
tahsiline ilişkin ayrıntıları belirlememiş olmasını açıklık ilkesinin ihlali olarak 
değerlendirmemiştir (Gümüşkaya, 2010:128). 

Ancak bu durum, bir hukuk normunun sonuçlarının ya da vatandaşın 
davranışlarının karşılığının önceden tahmin edilebilir olması gerekliliğini bertaraf 
etmemektedir. Mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin niteliğine, mevzuat normunun 
içeriğine, kapsadığı alana, hitap ettiği kişilerin sayı ve statülerine göre değişebilen 
öngörülebilirlik, belirli bir dereceye kadar gerekmektedir (Grgiç vd., 2007:13). 
Örneğin, vergi konusunu düzenleyen mevzuat, kamu otoritelerinin yetkilerini, bu 
yetkilerin kullanma koşullarını, eğer idarenin işlemine karşı genel bir hukuk yolu 
öngörülmemişse, kamu idarelerinin vergi konusunda aldıkları tedbirlere karşı yargı 
yolunu yeterli bir açıklıkta belirlemelidir (Yaltı, 2006:66). 
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Öngörülebilirlik konusunda değinilmesi gereken bir diğer husus da, geçmişe 
etkili vergi mevzuatının öngörülebilirlik şartına aykırılık teşkil edip etmeyeceğidir. 
Komisyon, bu konudaki ilk dava olan A, B, C ve D/Birleşik Krallık davasında 
verdiği 10/03/1981 tarihli kararında, geçmişe dönük olarak etki doğudran vergi 
mevzuatının, mülkiyet hakkının ihlali olarak nitelendirilemeyeceğine karar vermiştir 
(Gümüşkaya, 2010:135). Mahkeme’nin bu konudaki içtihadı da Komisyon’un 
görüşüne paraleldir ve istikrar kazanmıştır. Buna göre, öngörülebilirlik zorunluluğu 
geçmişe etkili vergi mevzuatı çıkarılmasını engellemez ve vergi mevzuatının 
geçmişe dönük olarak etki doğurması, tek başına mülkiyet hakkının ihlal edildiği 
anlamına gelmez. Çünkü, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi, geçmişe etkili vergi 
mevzuatının çıkarılmasını yasaklamaz (AİHM’nin M. A. ve Diğerleri/Finlandiya; 
Stere ve Diğerleri/Romanya kararları, aktaran Yaltı, 2006:69-70). 

3.2.2.2. Ulaşılabilirlik (Alenilik) 
Vergi ve benzeri yükümlülükler doğuran mevzuatın, bu vergilerin muhatabı olan 

mükellefler açısından ulaşılabilir (aleni) olması gerekmektedir. Bu aleniliğin ne 
şekilde sağlanacağı tamamen Sözleşme’ye taraf devletlerin takdirindedir. Vergi 
konusunu düzenleyen mevzuatın aleniliğinin sağlanması konusunda Sözleşme’de 
herhangi bir hüküm bulunmadığı için bu aleniliği sağlanma şekli (resmi gazetelerde 
ya da ilgili kamu otoritesinin bültenlerinde yayınlanma gibi) devletlerin takdir 
alanında kalmaktadır. Üstelik Mahkeme, vergi konusunu düzenleyen mevzuatın 
aleniliğinin iç hukuka uygun olarak sağlanıp sağlanmadığı konusuyla da 
ilgilenmemektedir. Mahkeme’nin bu konudaki görevi, aleniliğin sağlanması 
amacıyla kullanılan yöntemin iç hukuka değil, Sözleşme’ye uygun olup olmadığının 
belirlenmesiyle sınırlıdır (Yaltı, 2006:67). Mahkeme Spacek S.R.O./Çek 
Cumhuriyeti davasında, vergi ve muhasebe ilkelerini yayınlama tarzının Çek 
hukukuna uygun olup olmadığı konusunda karar vermenin görev alanına 
girmediğine karar vermiştir (Yaltı, 2006:67). 

Ulaşılabilirlik konusunda vurgulanması gereken bir diğer nokta da, AİHM’nin 
gerçek ya da tüzel kişilik olup olmadığına bakılmaksızın, tacir sıfatı taşıyan ya da 
serbest meslek sahibi olarak profesyonel faaliyette bulunan mükelleflere kendilerini 
ilgilendiren vergi mevzuatını bizzat ya da danışmanları vasıtasıyla takip etme 
konusunda daha sıkı bir sorumluluk yüklemesidir (Gümüşkaya, 2010:134). 

3.2.2.3. Etkin Bir Yargı Yolunun Mevcudiyeti 
Vergisel tedbirler dolayısıyla açılan davalarda Mahkeme, mükelleflere vergi 

idaresinin işlemlerine karşı etkin hukuk yollarının sunulup sunulmadığını özenle 
incelemektedir (Gümüşkaya, 2010:181). Mahkeme’ye göre vergi politikaları ve 
vergilendirme yetkisi kapsamında alınan tedbirlere ve yapılan uygulamalara karşı, 
bu tür yükümlülüklerin muhataplarının yargıya başvurma yolu her durumda açık 
bırakılmalıdır (Dinç, 2007:216). Mahkeme Hentrich/Fransa davasında verdiği 
22/09/1994 tarihli kararında (İHAMİ, 2010/a), silahların eşitliği ilkesine uygun 
çelişmeli bir yargılama yapılmadan alınan bir önalım kararının meşru 
görülemeyeceğini vurgulamıştır. S. A. Dangeville/Fransa davasında da mükellefin 
haklarını koruyabilmesi için yeterli hukuksal güvencelerin bulunmaması, mülkiyet 
hakkına aykırı bulunmuştur (Gümüşkaya, 2010:183). 

3.2.2.4. Uygulamanın Mevzuata Uygun Olması 
Vergisel tedbirler doğru yetkili merciden kaynaklanmalı ve doğru yetkili merci 

tarafından uygulanmalıdır. Ayrıca, vergisel konularda verilen yargı kararları da 
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kamu otoriteleri tarafından yerine getirilmelidir. İdarenin vergi konusuyla ilgili yargı 
kararını yerine getirmemesi, hukuk tarafından öngörülme kriterine aykırılık teşkil 
eder (Gümüşkaya, 2010:121). 

3.2.3. Ölçülülük 
Bir diğer önemli kriter ise ölçülülüktür.4 Ölçülülük ilkesi, vergi politikası 

kapsamında alınan tedbirlerle, bu politikalarla ulaşılmak istenen amaçlar arasında 
makul bir ilişkinin bulunmasını ifade eder. Ancak bu makul ilişki zorunluluğu, 
devletlerin takdir marjını kısıtlamamaktadır (Gemalmaz, 2009:523). Mahkeme 
içtihatlarına göre Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi “kesin gereklilik” şartı 
taşımamaktadır. Bu nedenle, birden fazla çözüm yolunun bulunması, otomatikman, 
yapılan herhangi bir müdahalenin haksız olduğu anlamına gelmemektedir. Takdir 
yetkisinin aşılmaması şartı ile yapılan müdahalenin sorunu çözmede en uygun 
yöntem olup olmadığı konusunda devletlerin geniş bir takdir hakkı vardır ve bu 
nedenle birden fazla çözüm yolu olan meselelerde en uygun çözüm yolunun hangisi 
olduğunu belirlemek AİHM’nin görev alanına girmemektedir (AİHM’nin Mellacher 
ve Diğerleri/Avusturya kararı, İHAMİ, 2010/d). Bundan dolayı, Sözleşme’de 
güvence altına alınan hakların nasıl korunacağı, bu haklar arasında ve bu haklar ile 
toplumun genel menfaatleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl 
çözümleneceği hususunda devletler, kendi ülkelerinin politik koşullarına uygun 
yöntemler geliştirmeleri açısından tek yetkili otorite durumundadırlar (Çoban, 
2008:192). Örneğin Mahkeme, defter tutma yükümlülüğüne uymadığı için alkollü 
içki satma ruhsatı iptal edilen kişi tarafından açılan Tre Traktörer 
Aktiebolag/Avusturya davasında verdiği kararında, kamu idarelerinin ruhsat 
iptalinden önce ihtar vermek gibi daha az kısıtlayıcı bir önlemin uygulanmamasını 
ölçülülük ilkesinin ihlali olarak görmemiştir (Gemalmaz, 2009:526). Mahkeme’ye 
göre daha az zarar veren yöntemlerin bulunması, tek başına, devlet tarafından 
uygulanan yöntemi ölçüsüz kılmaz. 

Bu genel içtihadına karşılık, AİHM, bazı vergi davalarında ölçülülük ilkesini 
kullanmış ve vergi politikasını uygulamak amacıyla uygulanabilecek birden fazla 
yol var ise mülkiyet hakkına en az zarar verecek yöntemin seçilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. Örneğin; Mahkeme, Hentrich/Fransa (İHAMİ, 2010/a) davasında 
verdiği kararında, vergi kaçakçılığının önlenmesi için dava açılması, para cezası 
uygulaması gibi önlemler varken ön alım hakkının kullanılarak mülkiyetin kamuya 
geçirilmesini mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirmiştir. Mahkeme’nin 
ölçülülük denetimi yaptığı diğer davalara örnek olarak, Capital Bank 

                                                 
4 Burada bir hususu vurgulamak yerinde olacaktır: AİHS kapsamında mülkiyet hakkının korunması ile 
ilgili olarak yapılan çalışmalarda ölçülülük ilkesi irdelenirken, Anayasa Mahkemesinin ölçülülük ilkesinin 
alt ilkeleri olarak belirttiği “gereklilik, elverişlilik ve orantısallık” ilkeleri dikkate alınarak tahlil 
yapılmaktadır Örneğin, Gümüşkaya şu ifadeyi kullanmaktadır: “Demek oluyor ki, devletler vergilendirme 
alanında bireyin mülkiyet hakkına yapılan müdahalelerde geniş takdir yetkisine sahip olsalar da, 
ölçülülük unsurunun üç ana alt unsuru olan müdahalenin gerekliliği, elverişliliği ve orantılılığı her zaman 
İHAM tarafından denetlenmeye açıktır” (Gümüşkaya, 2010:149). Oysa ki; AİHM’nin 
değerlendirmelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan tasnifle ilişkisi bulunmamaktadır. Örneğin, 
vergi konusunun yapılan müdahaleler bakımından uygulanacak temel madde olan Ek 1 No’lu Protokol’ün 
1. maddesi kesin gereklilik şartı taşımamaktadır. Bir meselenin birden fazla çözümü bulunması halinde 
devletler uygun gördükleri yöntemi seçme hakkına sahiptirler. Bazı çalışmalarda ise (örneğin Gemalmaz, 
2009) ölçülülük ilkesi, orantısallık ilkesinin bir alt ilkesi olarak değerlendirilmiştir. Kanaatimizce, AİHM 
içtihatları açısından ölçülülük ve orantısallık farklı ilkelerdir. Bu nedenle, bu çalışmada ölçülülük ve 
orantısallık ilkeleri ayrı başlıklar halinde incelenmiştir. 
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AD/Bulgaristan, Paffgen GmbH/Almanya, Balan/Moldova davaları verilebilir 
(Gemalmaz, 2009:527). 

3.2.4. Uluslararası Hukukun Genel İlkelerine Uygunluk 
Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesine göre 

mülkiyet hakkına yapılacak müdahalelerin uluslararası hukukun genel ilkelerine 
uygun olması gerekmektedir. 

Uluslararası hukukun genel ilkeleri ifadesi ile neyin kastedildiği AİHM 
içtihatları ile açıklanmıştır. Mahkeme’ye göre uluslararası hukukun genel ilkeleri 
ifadesi, uluslararası insan hakları hukukunun vazgeçilmez ve genel kabul görmüş 
kurallarını belirtmektedir (AİHM’nin Varnava ve Diğerleri kararı, HUDOC, 
2010/b). Fakat bu durumda da “uluslararası hukukun genel ilkelerinin” kapsamını 
tayin etme sorunu ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar büyük ölçüde yapılageliş 
(teamül) ve hukukun genel ilkelerinden hareket edilse de bu ilkelerin tespitinde 
genel kabul görmüş ölçütler bulunmamaktadır (Karakoç, 2006:91). Fakat kabul 
görmüş bazı uluslararası hukuk kurallarının da varlığı bilinmektedir. Bunların 
mülkiyet hakkının korunması açısından uygulanması söz konusu olabilir. Örneğin, 
köle ticaretinin yasak olması, uluslararası hukukun genel ilkelerinden biridir 
(Karakoç, 2006:92). Bundan dolayı Sözleşme’ye taraf hiçbir devlet, insanları mülk 
olarak kabul edip, bunların alım satıma konu olabilmesine imkân veren 
düzenlemeler yapamaz. En önemli uluslararası hukuk kurallarından bir tanesi de, 
mülkiyet hakkına müdahale halinde yabancılara gecikmeksizin, uygun ve gerçek bir 
tazminatın ödenmesini öngören ilkedir. Bu nedenle, bu hakka müdahale halinde, 
müdahaleye karşılık teşkil eden makul bir tazminatın yabancılara ödenmesi gerekir 
(Çiçekli vd., 2007:55). 

Uluslararası hukukun genel ilkeleri konusunda vurgulanması gereken bir diğer 
husus da bu ilkenin uygulanması bakımından “vatandaş” ile “yabancı” arasında 
ayrım yapılmasıdır. AİHM içtihatlarında uluslararası hukukun genel ilkelerine 
uygunluk prensibinin yalnızca yabancılar açısından uygulanabilir olduğu, 
vatandaşlar açısından bu prensibin uygulanabilirliğinin bulunmadığı kabul 
edilmektedir (AİHM’nin Lithgow/Birleşik Krallık kararı, İHAMİ, 2010/b). 
Mahkeme’nin vatandaşlara oranla, vatandaş olmayanlara özel ayrıcalıklar sağlayan 
(Dinç, 2007:134) bu yorumuna göre; bu prensip, münhasıran vatandaş olmayan 
kişilerin yararına geliştirilmiş olup, devletlerin kendi vatandaşlarına yaptıkları 
işlemlerle ilgisi bulunmamaktadır (AİHM’nin Lithgow/Birleşik Krallık kararı, 
İHAMİ, 2010/b). 

Her ne kadar Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan 
“Bir kimse, (…) uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve 
mülkünden yoksun bırakılabilir” ibaresi, uluslararası hukukun genel ilkelerinin 
ayrım yapılmaksızın hem vatandaş olanlar, hem de vatandaş olmayanlar açısından 
uygulanması gerektiğini düşündürse de; AİHM, istikrarlı bir şekilde bu kuralın 
yalnızca vatandaş olmayanlar açısından uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır 
(AİHM’nin James ve Diğerleri/Birleşik Krallık kararı, İHAMİ, 2010/c). Mahkeme, 
bu görüşünü şu gerekçelerle açıklamaktadır: 

İlk olarak bu atıf, vatandaş olmayanlara uluslararası hukukun ilgili prensiplerine 
dayanarak haklarının korunması için Sözleşme mekanizmasına doğrudan 
başvurabilme imkânı sağlamaktadır; aksi takdirde, bunu yapabilmek için diplomatik 
kanallara veya sorunun çözümü için diğer mevcut araçlara başvurmak zorunda 
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kalacaklardır (AİHM’nin James ve Diğerleri/Birleşik Krallık kararı, İHAMİ, 
2010/c). 

İkinci olarak bu atıf, vatandaş olmayanlara, Ek 1 No’lu Protokol’ün yürürlüğe 
girmesinin kendilerinin haklarını azalttığı, şeklindeki muhtemel argümanlara karşı 
güvence sağlamaktadır. Bu bağlamda, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin, 
mülkiyetten yoksun bırakmanın kamu yararına olması gerektiğine dair hükme açıkça 
yer verdiği vurgulanmalıdır. Böyle bir gereklilik, uluslararası hukukun genel 
prensipleri arasında hemen her zaman yer aldığından, Protokol’ün 1. maddesi söz 
konusu prensipleri, vatandaş olmayanlar gibi vatandaşlara da uygulanabilir hale 
getirmiş olsaydı, bu açık hükmün kendisi gereksiz olurdu (AİHM’nin 
Lithgow/Birleşik Krallık kararı, İHAMİ, 2010/b). 

Üstelik Mahkeme’nin kabulüne göre, hazırlık çalışmaları esnasında uluslararası 
hukukun genel prensipleri deyiminin sadece yabancıların korunması anlamına 
geleceğine dair birçok beyanda bulunulmuştur. Mahkeme, yabancılar açısından bu 
şekilde bir pozitif ayrımcılığın, bizzat Sözleşme’yi hazırlayanlar tarafından istenmiş 
olabileceğini düşünmektedir. 

Mahkeme bu yorumu yaparken, diğer uluslararası hukuk kurallarını da dikkate 
almıştır. Mahkeme, 1969 tarihli Andlaşmalar Hukukuna Dair Viyana Sözleşmesi’nin 
31. maddesini delil göstererek, bir andlaşmadaki kelimelerin olağan anlamlarıyla 
anlaşılması gerektiğini, bu nedenle de uluslararası hukukun genel prensipleri 
deyimini, normal uygulanabilir alanın dışına taşacak şekilde yorumlamanın, 
kelimelerin kullanıldığı bağlam ne olursa olsun, olağan anlamına daha az uygun 
olacağını vurgulamıştır (AİHM’nin James ve Diğerleri/Birleşik Krallık kararı, 
İHAMİ, 2010/c). Mahkeme, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinde, uluslararası 
hukukun genel prensiplerine yapılan atfı, bir devletin vatandaş olmayanlara yönelik 
tasarrufları bakımından uygulanabilir olduğu şeklinde yorumlamayı daha doğal 
görmektedir.  

Son olarak, Ek 1 No’lu Protokol’ün yürürlüğe girmesinden sonra bu belgeye 
taraf olan devletlerin bu belgede uluslararası hukukun genel prensiplerine yapılmış 
olan atfı, kendi vatandaşlarına da uygulanabilecek şeklinde geliştirdikleri 
kanıtlanamamıştır.  

Bütün bu gerekçelerle Mahkeme, uluslararası hukukun genel prensiplerinin, 
yalnızca “vatandaş olmayanlar” açısından uygulanabilir olduğu sonucuna varmıştır. 
Bu husus, özellikle yabancı şirketlerin Türkiye’deki vergi uygulamaları nedeniyle 
açabilecekleri davalar açısından önem taşımaktadır. Bu prensiplerin Türk hukukuna 
tabi şirketlerin Türkiye aleyhine açacakları davalarda ileri sürülememesine karşılık, 
yabancı şirketlerin Türkiye aleyhine açacakları davalarda ileri sürülebilmesi 
mümkündür. 

3.2.5. Orantısallık 
Kıta Avrupası idare hukukuna has bir terim olan orantısallık kavramı, ilk olarak 

Alman Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanmış, daha sonra Avrupa hukuk 
sistemlerine yayılmıştır (Dağlı, 2007:94). AİHS ve Ek 1 No’lu Protokol’de 
“orantısallık” kavramından bahsedilmemesine rağmen AİHM, içtihatlarında sık sık 
bu ölçütü kullanmaktadır.5 Bu ölçüt, Sporrong ve Lönnroth kararında, toplumun 

                                                 
5 Anayasa Mahkemesi de AİHM’den etkilenerek, adil denge kavramını bazı kararlarında kullanmıştır. 
Örneğin Anayasa Mahkemesi, 12/10/1976 tarihli ve E:1976/26, K:1976/47 sayılı kararında şu ifadeye yer 
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genel yararının gerekleri ile bireyin temel haklarının korunmasının gerekleri 
arasında "adil denge" kavramıyla ifade edilmiştir. Bu dengenin gerçekleştirilmesi 
düşüncesi 1. maddenin bütününde yer almaktadır. 

AİHM, mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin (müdahale hangi kural 
kapsamında yapılırsa yapılsın), toplumun genel yararının gerekleri ile kişinin temel 
haklarına ilişkin menfaatleri arasındaki adil dengeyi kurması ve koruması gerektiğini 
kabul etmektedir (AİHM’nin Sporrong ve Lönnroth/İsveç kararı, İHAMİ, 2010/e). 
Buna göre, mülkiyet hakkına yapılacak müdahale sonucu toplumun elde edeceği 
genel menfaat, kişilerin bireysel ve aşırı bir yük altına girmesine neden olmamalıdır. 

AİHM bu gerekliliğe riayet edilip edilmediğini denetlerken, devlete büyük 
oranda takdir payı bırakmaktadır (AİHM’nin Petar Alexandrov ve Gospodinka 
Alexandrova Kirovi/Türkiye kararı, Yargıtay, 2010). Ancak yine de devletler, 
mülkiyet hakkına müdahale ederken, bireysel menfaat ile toplumsal menfaat 
arasındaki adil dengeyi gözetmek durumundadırlar. Bunun temel şartı da mükellefin 
mülkiyet hakkına yapılan müdahale dolayısıyla “bireysel ve aşırı bir yük” altına 
girmemesidir.  

Mükellefin bireysel ve aşırı külfet yüklenmesi halinde, gerekli denge 
kurulamayacaktır. Mahkeme vergi mükellefinin mali durumunu temelden sarsan, 
vergisel önleme konu olan mülkünden yararlanmasını olanaksız hale getiren, ticari 
faaliyetini aksatan, ticari itibarını zedeleyen önlemleri bireysel ve aşırı külfet 
yüklenmesi olarak değerlendirmekte (Gümüşkaya, 2010:151) ve müdahaleyi 
orantısız olarak nitelendirmektedir. Örneğin, AİHK Wasa Ömsesidigt/İsveç 
davasında kişilerin mal varlığının tümden yok olmasına neden olacak veya kişilerin 
finansal pozisyonlarına esaslı müdahale niteliği taşıyacak vergi düzenlemelerinin 
orantısallık ilkesinin ihlali olacağına karar vermiştir (Çoban, 2008:183). Buna göre, 
aşırı vergiler yoluyla kişilerin ekonomik durumlarının temelden sarsılması, mülkiyet 
hakkına tanınan güvenceyle bağdaşmamaktadır (Sarı, 2010:131). Ancak bu içtihata 
rağmen vergi oranlarının kişilerin malvarlığına esaslı müdahale ettiği gerekçesiyle 
açılan davaların hepsi gerek AİHK ve gerekse AİHM tarafından reddedilmiştir 
(Gümüşkaya, 2010:156). Sözleşme organları devletlerin, vergi oranlarını 
belirlemedeki takdir hakkına karışmamayı tercih etmektedir. 

Bireylerin mali durumlarını temelden sarsacak boyutlarda vergi cezaları 
uygulanması da mülkiyet hakkının ihlalini teşkil edecektir (AİHM’nin 
Mamidakis/Yunanistan kararı, aktaran Sarı, 2010:135). Üstelik vergi cezasının, 
vergi aslına göre çok yüksek boyutlarda olması da orantısallık ilkesine aykırılık 
teşkil eder. 

Fazla ve yersiz alınan vergilerin iade edilmemesi de orantısallık ilkesinin ihlali 
anlamına gelmektedir. Mahkeme S.A. Dangeville/Fransa, Buffalo Srl In 
Lıquıdatıon/İtalya, Sa Cabınet Dıot ve Sa Gras Savoye/Fransa davalarında verdiği 
kararlarında, fazla ve yersiz alınan verginin iade edilmemesini mülkiyet hakkına 
aykırı bulmuştur. Ancak Komisyon, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB ve 
Diğerleri/Finlandiya davasında verdiği kararında, düşük miktarlardaki verginin, idari 
masraftan kaçınmak amacıyla mükellefe iade edilmemesini mülkiyet hakkının ihlali 
                                                                                                                   
vermiştir: “Böyle olunca kamulaştırılan taşınmaz karşılığında kişiye ödenen para ile el değiştiren 
mülkiyet hakkının içeriği arasında adalete uygun bir dengenin bulunması gerekmektedir. Bu denge, 
mülkiyet hakkının karşılığı olarak ödenen paranın, taşınmazın gerçek değerini göstermesiyle sağlanabilir” 
(Resmi Gazete T/S:17/03/1977/15881). 
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olarak görmemiştir. Komisyona göre, düşük miktardaki verginin iade edilmemesi 
mükellefin mali durumunu temelden sarsacak nitelikte değildir (Gümüşkaya, 
2010:163-164). 

Fazla ve yersiz alınan verginin iadesinde faiz ödenmemesi de AİHM tarafından 
orantısallık ilkesinin ihlali olarak değerlendirilmiştir. Mahkeme, Eko-Elda 
Avee/Yunanistan davasında verdiği kararında (Candan, 2006) haksız ödenen 
meblağdan mükellef tarafından uzun süre yararlanılamamasının, mükellefin mali 
durumunda önemli ve kesin bir zarara neden olduğunu; kamu idaresinin vergiyi iade 
ederken, bu zararı telafi edebilmek amacıyla faiz ödemesi gerektiğini, faiz 
ödenmemesinin kamu menfaati ile bireysel menfaat arasındaki dengeyi bozduğunu 
ifade etmiştir.6 

Vergilerin tahsilini sağlamak ya da bunları güvence altına almak için 
kullanılabilecek ihtiyati haciz, haciz gibi tedbirlerin mükellefin mali durumunu 
esaslı şekilde etkilemesi durumunda da orantısallık ilkesinin ihlali söz konusu 
olacaktır (Gümüşkaya, 2010:165-166). Örneğin; Komisyon, Lemoine/Fransa 
davasında verdiği kararda, 80 bin frank tutarındaki vergi alacağını güvence altına 
almak için 1 milyon frank tutarındaki mülke haciz konulmasını orantısız bulmuş ve 
mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirmiştir. 

Mahkeme ve Komisyon orantısallık testinin uygulamasında; mülkiyet hakkına 
yapılan müdahalenin niteliğini, kamu otoritelerinin keyfi davranıp davranmadığını, 
malike hukuksal korumanın sağlanıp sağlanmadığını, tazminat ödenip 
ödenmediğini, malikin gösterdiği kusur ya da özenin durumunu, meşru beklentilerin 
makul olup olmadığını göz önünde bulundurmaktadır. 

Orantısallık ilkesinin uygulanmasını etkileyen ilk faktör, devletin mülkiyet 
hakkına yaptığı müdahalenin niteliği, bir başka ifadeyle, müdahalenin hangi kural 
kapsamında kaldığıdır. Mahkeme orantıyı kurarken, idarenin işlem ve eyleminin 
kişilerin mülkiyeti üzerinde yaptığı etkiyi dikkate almaktadır. Mahkeme, 
Gillow/Birleşik Krallık davasında verdiği kararında, orantısallığın, mülkiyet hakkına 
yapılan müdahalenin sertliği ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini; mülkten 
                                                 
6Mahkemenin bu kararı, Danıştay tarafından da dikkate alınmaktadır. Örneğin; Vergi Dava Daireleri 
Kurulu tarafından verilen 18/10/2006 tarihli ve E:2006/87, K:2006/287 sayılı kararda “İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi Birinci Dairesi de 9/03/2006 gün ve 100162/02 sayılı Eko-Elda Avee/Yunanistan 
kararında, vergi olarak haksız tahsil edilen ve beş yıl beş ay sonra geri verilen meblağdan yararlanma 
hakkından uzunca süre mahrum kalınmasının, ilgilinin mali durumunda önemli ve kesin zararlara neden 
olduğunu; bu durumun da 1 Nolu Protokolün 1. maddesini ihlal ettiğini kabul etmiştir. 
Avrupa Mahkemesi, anılan kararında, genel yarar ile kişi yararı arasında olması gereken dengeyi 
bozduğunu söylediği söz konusu zararın tazminine, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 44. maddesinin 
2. fıkrasına dayanarak karar vermiş; tazminatın hesabına da ölçü olarak gecikme faizi oranını esas 
almıştır. 
Görüldüğü üzere; gerek iç hukukta gerekse uluslararası hukukta, faizin hukuki nitelemesi; amacı, paranın 
sahibinden başkası tarafından kullanılmasının sahibine vermiş olduğu zararın giderilmesi olan 
"tazminat"tır. Söz konusu zarar, vergilendirme işlemlerinde, Devlet yönünden, vergi mükelleflerinin vergi 
ödevlerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmemeleri sebebiyle verginin zamanında tahakkuk 
ettirilememesi; mükellefler yönünden ise, Devletin hukuka aykırı olarak yapmış olduğu vergilendirme 
işlemlerine dayanarak vergi tahsilatında bulunması halinde doğmaktadır. 
Avrupa Mahkemesinin, zararın tazminine hükmederken, uluslararası Sözleşme hükmüne dayanması 
doğaldır. İç hukukta, idarenin hukuka aykırı faaliyetleri dolayısıyla idare edilenlerin uğradığı benzer 
zararların tazmini; adli rejimi kabul eden ülkelerde, özel hukuk kurallarına; idari rejimi kabul eden 
ülkelerde ise, idare hukukunun idari yargı yerlerince geliştirilen idarenin sorumluluğuna ilişkin ilkelerine 
dayanılarak sağlanır. Dahası; “Söz konusu zararların tazmini, hukuk devleti olma niteliğinin olmazsa 
olmaz koşuludur” ifadesine yer verilmiştir. 
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yoksun bırakmanın (ikinci kural), mal ve mülk dokunulmazlığının ihlaline (birinci 
kural) ve mülkiyetin kullanımının kontrolüne (üçüncü kural) göre daha ciddi 
olduğundan orantısallık ilkesinin uygulamasının farklılık göstereceğini ifade etmiştir 
(Dağlı, 2007:96). İkinci kural kapsamında yapılan müdahaleler, mülkiyetin elden 
çıkması sonucunu doğurduğu için malike uygun bir tazminat ödenmesi zorunluluk 
haline gelmektedir. 

Kamu otoritelerinin keyfi davranıp davranmadığı ve mükellefe yeterli hukuksal 
koruma sağlanıp sağlanmadığı da orantısallık ilkesinin ihlal edilip edilmediği 
konusunda yapılan değerlendirmelerde dikkate alınmaktadır. 

Orantısallık ilkesinin uygulanmasında mükellefin sergilediği kusur veya özenin 
derecesi de dikkate alınmaktadır (AİHM’nin Agosi/Birleşik Krallık kararı, İHAMİ, 
2010/f). Mahkeme, mülkiyet hakkına müdahale edilen kişinin hareket tarzını da göz 
önünde bulundurarak bu testi uygulamaktadır (Çoban, 2008:206). AİHM 
Agosi/Birleşik Krallık davasında verdiği kararında adil dengenin oluşturulmasının 
birçok faktöre dayandığına ve sergilediği kusur veya özenin derecesi de dahil olmak 
üzere mülk sahibinin davranışının, dikkate alınacak bütün koşullar arasında bir unsur 
olduğuna dikkat çekmiştir. Buna göre, AİHM'nin, 1. maddede açıkça ifade edilmese 
de uygulanacak prosedürler arasında mükellefin sergilediği kusur ya da özenin 
derecesini makul ölçüde dikkate alması gerekmektedir (Dağlı, 2007:109). 

 
Sonuç 
AİHS’yi hazırlayanlar, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinde yer verdikleri 

hükümle, devletlerin vergilendirme yetkisini saklı tutmuşlardır. Mahkeme de taraf 
devletlerin bu isteğine paralel olarak, vergilendirme konusunda devletlere geniş bir 
takdir alanı tanımaktadır. Bu takdir hakkı sadece vergilerin konulması ya da 
kaldırılmasını değil, vergilerin ve diğer kamu gelirlerinin tahsili için gerekli 
tedbirlerin alınmasını da kapsamaktadır. Vergilendirme yetkisini devlet olmanın 
temel ilkelerinden biri olarak gören Mahkeme, vergiyi kamu hizmetlerinin 
finansmanının bir gereği olarak değerlendirmekte ve bu konuda devletlere geniş bir 
takdir alanı bırakmaktadır. 1. maddenin vergilendirme yetkisini düzenleyen ikinci 
fıkrası, devletleri vergilerin konusunun, matrahının, mükellefinin, oranının 
belirlenmesinde tek yetkili makam kıldığı gibi bu vergilerin tahsili için gerekli 
gördükleri tüm tedbirleri alma hakkı da vermektedir. 

Ancak devletler, sahip oldukları bu hakkı kullanırken, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. 
maddesinde yer alan şartlara uygun davranmak zorundadırlar. Bu anlamda, 
vergilendirme yetkisi kapsamında alınan tedbirlerin meşru bir amaç gütmesi 
zorunludur. Ayrıca bu tedbirlerin açık, anlaşılabilir, ulaşılabilir bir mevzuat normu 
ile düzenlenmesi, uygulamanın da bu norma uygun şekilde cereyan etmesi gerekir. 
Bu tedbirlerin düzenleneceği mevzuatın niteliği ve kamuya açıklığının ne şekilde 
sağlanacağı devletlerin takdirindedir. Ancak bu tedbirlerin hiçbir şekilde mükellef 
üzerinde bireysel ve aşırı bir külfet oluşturmaması gerekir. Bu kapsamda, mükellefin 
mali durumunu temelden sarsacak kadar yüksek vergi oranları ve vergi cezaları, 
vergi aslına göre oldukça yüksek vergi cezaları, vergi alacağını teminat altına almak 
için uygulanan ancak mükellefin mali durumunu temelden sarsan ihtiyati haciz 
uygulamaları, vergi aslına göre oldukça yüksek miktarda uygulanan ihtiyati haciz 
uygulamaları, fazla ve yersiz alınan vergilerin iade edilmemesi, iadelerde faiz 
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ödenmemesi Mahkeme tarafından orantısallık ilkesinin ihlali olarak 
değerlendirilmiştir. 

Son olarak, vergi politikası kapsamında alınan tedbirlerin yabancılar açısından 
uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olması gerekir. 
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