
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ 

ANAYASA HUKUKU - II. ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 

PRATİK ÇALIŞMA 

“Bireysel Başvuru” 

3 Mayıs 2017 

 

Varsayımsal Olay: Bir şirkette müdür olarak çalışan (X) hakkında, müdürü olduğu 

şirkete yönelik olarak vergi denetmenince yapılan vergi incelemesi sonrasında hazırlanan 

vergi suçu raporuna istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava 

sonucu, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 04.06.2011 tarihli kararıyla, sahte belge 

alıp kayıtlarına intikal ettirerek kullanmak suretiyle vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 

213 sayılı Kanun'un 359. maddesine muhalefetten başvurucuya iki yıl altı ay hapis cezası 

verilmiştir. (X) tarafından temyiz edilen karar Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 24.6.2012 

tarihi kararıyla onanmıştır. Bu karar üzerine (X),    İstanbul 13. Asliye Ceza 

Mahkemesine yargılamanın yenilenmesi talebi ile başvurmuştur. Anılan Mahkeme, 

11.11.2012 tarihli kararı ile bu talebi, sunulan delillerin Yargıtay’a sunulan temyiz 

dilekçesinde yer aldığı, Yargıtay’ca incelenerek kararın onandığı ve şartları oluşmadığı 

için yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. 

Bu kararın ardından (X) tarafından anayasal haklarının ihlal edildiği iddiasıyla anayasa 

15.12.2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmıştır. 

Ceza yargılaması sona erdikten sonra, 18/12/2012 tarihinde (X)’in müdürü olduğu şirket 

adına kesilen vergi ceza ihbarnamelerinin iptali istemi ile İstanbul 8. Vergi Mahkemesine 

dava açılmıştır.    Vergi Mahkemesinin 20/4/2013 tarihli kararı ile vergi ceza 

ihbarnamesinin onaylanmasına ve cezalı tarhiyatın şirketten tahsil edilmesine 

hükmedilmiştir.  İlgili şirket tarafından temyiz edilen karar, Danıştay 9. Dairesinin 

15.7.2013 tarihli kararı ile onanmıştır. İlgili şirket bu karar üzerine hem müdür (X)’in 

Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiği 

hem de aynı durumdaki başka şirketlere kendilerine verilen cezanın verilmediği, bu 

nedenle ayrımcılık yapıldığını öne sürerek Anayasanın 10. maddesinde güvence altına 

alınan eşitlik ilkesinin ihlal edildiğinden bahisle, 10.08.2013 tarihinde Anayasa 

Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. (Anayasa Mahkemesi’nin 05.03.2013 

tarih, B.2012/829 nolu kararından yararlanılmıştır). 

            Sorular: 

1- Bireysel başvuru hakkını ve bu hakkın niteliğini açıklayınız. 

2- Varsayımsal olaydaki verilerden hareketle, X tarafından yapılan bireysel başvuruyu 

kabul edilebilirlik koşulları bakımından değerlendiriniz. Anayasa mahkemesinin bu 

başvuru bağlamında ne yönde karar verebileceğini tartışınız.  

3- Varsayımsal olaydaki verilerden hareketle, Şirket tarafından yapılan bireysel 

başvuruyu kabul edilebilirlik koşulları bakımından değerlendiriniz. Şirketin yaptığı 

başvuruda Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesinin hangi yönde olabileceği 

hususunu tartışınız. 

 


