VERG‹ SUÇ VE KABAHATLER‹ HUKUKU’NDA
SON DURUM
Doç. Dr. Funda BAfiARAN YAVAfiLAR*

I. G‹R‹fi

2004 y›l› sonlar›ndan itibaren suç ve kabahatler alan›nda birbiri ard›na ç›kart›lan kanunlar, vergi suç ve cezalar›n› düzenleyen Vergi Suçlar› Hukuku (/Vergi Ceza Hukuku) ile vergi kabahat ve yapt›r›mlar›n› düzenleyen Vergi Kabahatleri Hukuku’nu büyük oranda etkilemifllerdir. Etkinin bu kadar kapsaml› olmas›n›n alt›nda, vergi suç ve kabahatlerinin
Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) düzenlenme flekli yatmaktad›r.

fiöyle ki, Vergi Hukuku alan›nda kanun koyucu taraf›ndan “hukuka
ayk›r›”l›¤›na karar verilen fiil ve hareketlere karfl› VUK’da iki ayakl› bir
yapt›r›m sistemi öngörülmüfltür. Bir yandan, vergi kanunlar› ile getirilen
ödevlere uymamak vergi kabahati olarak kabul edilip (vergi ziya› kabahati ve usulsüzlük kabahatleri (md. 344-mük. md.355)) idari para
cezas›na tabi tutulurken; di¤er yandan VUK md.359-363’de öngörülen fiillere uymamak vergi suçu olarak kabul edilip (kaçakç›l›k suçu, vergi
mahremiyetinin ihlali suçu ve mükellefin özel ifllerini yapma suçu) hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lm›flt›r. Vergi kabahatinin varl›¤›n› tespit
eden ve yapt›r›m› uygulayan makam vergi idaresi oldu¤undan, idari bir
ifllemle ortaya ç›kan vergi kabahat ve yapt›r›mlar› ‹dari Ceza Hukuku’nun; vergi suçunun varl›¤›n› tespit ederek cezay› veren makam ceza
mahkemesi oldu¤undan, mahkeme karar›yla ortaya ç›kan vergi suç ve
cezalar› ise Ceza Hukuku’nun konusunu oluflturmaktad›r.
VUK’da suç ve kabahat tipleri ile bunlara uygulanacak yapt›r›mlar
belirlenmiflse de, bunlar›n tabi oldu¤u genel ilke ve kurallar konusunda yeterli düzenleme yap›lmam›flt›r. fiöyle ki, her ne kadar VUK’un “Ceza
Hükümleri” bafll›kl› Dördüncü Kitab›’n›n Birinci K›sm› “Genel Esaslar”
bafll›¤›n› tafl›maktaysa da, burada (md.331-md.343) esas itibariyle kabahatlere iliflkin genel kurallar yer almaktad›r. Dolay›s›yla, (kusur, ifltirak, teflebbüs, zamanafl›m› gibi konularda) vergi suçlar›na iliflkin genel
___________________________________________________
(*) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dal›
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kurallar (md.360 hariç) VUK’da yer almad›¤›ndan, TCK’daki genel
hükümler vergi suçlar› bak›m›ndan da aynen uygulama alan› bulmaktad›r. Suçun soruflturulmas› ve kovuflturulmas› ile verilen cezan›n infaz›na iliflkin usul ve esaslar konusunda da md.3641 ve md.3672 d›fl›nda
VUK’da düzenleme yer almamaktad›r. Bu iki madde haricinde, VUK’un
Dördüncü Kitab›’n›n “Vergi Cezas›n›n Kesilmesi, Ödenmesi ve Kalkmas›”
bafll›kl› Üçüncü K›sm›’nda (md.364-md.376) vergi kabahatlerinin tespitine, idari yapt›r›m uygulanma usulüne ve öngörülen idari yapt›r›mlar›n
sona ermesine iliflkin düzenlemeler bulunmaktad›r. Bu nedenle, ifllenen
vergi suçunun soruflturulmas›, kovuflturulmas› ve infaz› hakk›nda,
CMK ve CG‹K’de yer alan hükümler uygulama alan› bulur. Bu çerçevede, Vergi Suçlar› Hukuku’nun tabi oldu¤u hukuki rejim, Vergi Usul
Kanunu, 1 Haziran 2005’de yürürlü¤e giren3 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu4 (TCK), 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu5 (CMK) ve 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun6 (CG‹K) ile bu
alanda uygulama alan› bulan di¤er genel kanunlarca (örn.Adli Sicil Kanunu, Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ‹le Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kurulufl, Görev ve Yetkileri Hakk›nda Kanun) düzenlenmektedir.
Vergi kabahat ve yapt›r›mlar›na gelince, kabahat ve yapt›r›mlar›n eski TCK’dan ç›kart›larak, hukuk sistemimizde ilk defa kendilerine özel bir
kanun olan 5326 say›l› Kabahatler Kanunu7 (KabhK) ile düzenlenmesi,
vergi kabahatleri üzerinde radikal bir de¤iflime neden olmufltur. Çünkü,
KabhK md.38, KabhK’daki genel hükümlerin, di¤er kanunlardaki
kabahatler hakk›nda da uygulanmas›n› aç›kça emretmifltir. Buna
karfl›l›k Maliye Bakanl›¤› bu Kanun’u vergi kabahat ve yapt›r›mlar› bak›m›ndan uygulamam›fl, doktrin taraf›ndan da büyük oranda desteklenen
bu davran›fl, “04.01.1961 tarihli ve 213 say›l› Vergi Usul Kanununda yer
alan vergi mahkemelerinin görevlerine iliflkin hükümler sakl›d›r.” fleklindeki KabhK ek md.1’in9, vergi kabahatlerini KabhK d›fl›nda b›rakt›¤› gerek___________________________________________________
(1) “Cezay› gerektiren olay›n tespiti” kenar bafll›kl› VUK md.364, vergi suç ve kabahatlerinin, vergi dairesi, yoklama memuru ya da inceleme eleman› taraf›ndan saptanmas›n› düzenlemektedir.
(2) “Baz› kaçakç›l›k suçlar›n›n cezaland›r›lmas›nda usul” kenar bafll›kl› VUK md.367, inceleme esnas›nda tespit
edilen kaçakç›l›k suçunun Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na bildirimi üzerine, ya da Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan ifllendi¤i ö¤renilen kaçakç›l›k suçunun ilgili vergi dairesini bildirimi çerçevesinde yap›lacak inceleme neticesine göre kamu davas›n›n aç›lmas›n›; dava neticesinde kaçakç›l›k cezas›na hükmedilmesinin kabahat nedeniyle idari yapt›r›m uygulanmas›n› engellememe ile ceza mahkemesi karar›yla vergi idaresi ve vergi mahkemesi karar›n›n birbiri üzerinde etkili olmamas› kurallar›n› düzenlemektedir.
(3) 04.11.2004 tarih ve 5252 say›l› Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanun (RG
t.13.11.2004, S.25642)
(4) 26.09.2004 tarih ve 5237 SK, RG t.12.10.2004, S.25611
(5) 04.12.2004 tarih ve 5271 SK, RG t.17.12.2004, S.25673
(6) 13.12.2004 tarih ve 5275 SK, RG t.29.12.2004, S.25685
(7) 30.03.2005 tarih ve 5326 SK, RG t.31.03.2004, S.25772 (mük.)
(8) 06.12.2006 tarih ve 5560 SK md.31 ile de¤iflik md.3: “Bu Kanunun;
a) ‹darî yapt›r›m kararlar›na karfl› kanun yoluna iliflkin hükümleri, di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde,
b) Di¤er genel hükümleri, idarî para cezas› veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yapt›r›m›n› gerektiren bütün fiiller hakk›nda, uygulan›r.”

(9) 11.05.2005 tarih ve 5348 SK md.5 ile KabhK’ya eklenmifltir.
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çesine dayand›r›lm›flt›r. Bu görüfle göre, öncelikle Kabh ek md.1’in yaz›m› hatal›d›r. fiöyle ki, bu madde, “‹lk nazarda sanki Vergi Mahkemeleri,
VUK’da düzenlenmifl gibi bir anlay›fl getirmektedir. Halbuki VUK, Vergi
mahkemeleri ve buradaki usule iliflkin hükümleri içermemektedir. Vergi
Mahkemelerinin görevi ve kapsam› hem 2576 say›l› Bölge ‹dare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluflu ve Görevleri Hakk›nda Kanununda
ve hem de 2577 say›l ‹dari Yarg›lama Usul Kanunu ile düzenlenmifltir. Nitekim 2577 say›l› “‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu” 1. maddesinde, Dan›fltay, bölge idare mahkemeleri ve Vergi mahkemelerinin görevine giren uyuflmazl›klar›n çözümü bu kanunda gösterilen usullere tabidir.” demek sureti
ile bunu teyit etmektedir. Maddeyi kamusal nitelikteki suçlar d›fl›nda kalan vergi ihlalleri veya yasan›n deyimiyle hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lamayan eylemler olarak anlamak gerekmektedir.”10 Kanaatimizce,
KabhK ek md.1’deki “vergi mahkemelerinin görevlerine iliflkin hükümler sakl›d›r” ibaresini, “hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lamayan eylemlere iliflkin hükümler sakl›d›r” fleklinde anlamak mümkün de¤ildir. Bu görüflümüzün gerekçelerini, farkl› yorum metotlar›n›
takip ederek flu flekilde aç›klamak mümkündür:

1. Lafzi yorum yöntemiyle Ek md.1’in aç›klanmas›: a) Öncelikle
maddenin lafz›, maddeyi bu flekilde anlamaya asla izin vermemektedir.
KabhK ek md.1’de “VUK’da yer alan vergi mahkemelerinin görevlerine iliflkin hükümler” ibaresi ile kastedilen, “vergi mahkemelerinin
görevlerine iliflkin VUK’da yer alan hükümler”dir. Dolay›s›yla, KabhK
ek md.1, VUK’un “vergi davalar›” bafll›kl› Beflinci Kitab›’nda yer alan
md. 377 (vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar), md.378 (dava konusu) ve mük. md.378’i (inceleme elemanlar› ile mükellefin mali
müflaviri veya muhasebecisinin vergi davas›nda dinlenmesi) sakl› tutmaktad›r. Aksine bir yorum, kanun koyucunun vergi mahkemelerinin
-VUK’da de¤il-, 2576 ve 2577 say›l› kanunlarda düzenlendi¤ini bilmedi¤i gibi kabulü zor bir sonuca götürmektedir. Nitekim, KabhK ek
md.1’de “VUK’da düzenlenen” vergi mahkemelerinden de¤il, “VUK’da
yer alan” vergi mahkemelerinin görevlerine iliflkin hükümlerden söz edilmesi, kanun koyucunun vergi mahkemelerinin VUK’da düzenlendi¤i gibi
bir yan›lg› (!) içinde olmad›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. KabhK ek
md.1’in yeterince iyi flekilde kaleme al›nmad›¤›na kat›lmak gerekirse de,
“vergi mahkemelerinin VUK’da düzenlendi¤i” anlam›na yol açacak flekilde kaleme al›nd›¤›n› kabul zordur. Kanun koyucu, vergi davalar›na iliflkin önemli gördü¤ü kimi konular›, 2576 SK ya da 2577 SK yerine,
VUK’da yer verdi¤i bu üç maddeyle düzenlemeyi tercih etmifltir. Her ne
kadar VUK mük. md.378’in konusu vergi mahkemelerinin görevli oldu¤u
uyuflmazl›klar de¤ilse de; VUK md.377’de vergi mahkemesinde dava aç___________________________________________________
(10) DONAY, Ceza Mahkemesinde Yarg›lanan Vergi Suçlar›, 21; Ayr›ca bkz. GERÇEK, Yaklafl›m, S.183
(Mart 2008), 275
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maya yetkili olanlar düzenlenirken dolayl› flekilde, VUK md.378’de ise
do¤rudan, vergi mahkemeleri taraf›ndan çözümlenecek uyuflmazl›klar,
baflka bir deyiflle, vergi mahkemelerinin bakmakla “görevli” oldu¤u
konular düzenlenmektedir. Bu nedenle, KabhK ek md.1’deki “vergi
mahkemelerinin görevlerine iliflkin hükümler” ibaresi yanl›fl de¤ildir. Kanun koyucu, tek tek madde numaras› saymak yerine, maddelerin içeri¤inden hareketle genel bir nitelendirme yaparak ilgili hükümleri sakl› tutma yoluna gitmifltir. b) Di¤er yandan, KabhK ek md.1’de, “VUK’daki hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lamayan eylemlere iliflkin hükümlerin
sakl› tutuldu¤u” yorumuna yol açacak tek bir kelime dahi yer almamaktad›r. Maddede, “vergi mahkemelerinin görevlerine iliflkin hükümler”den söz edilmektedir, yoksa “hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lamayan fiiller”den de¤il. E¤er vergi kabahatleri KabhK’n›n
d›fl›nda b›rak›lmak istenseydi, bu durumda “VUK’da yer alan vergi
mahkemelerinin görevlerine iliflkin hükümler sakl›d›r” de¤il, aksine
“VUK’da yer alan vergi kabahatlerine iliflkin hükümler sakl›d›r” denilirdi. Dolay›s›yla, kanun lafz›n›n do¤rudan iflaret etti¤i hususu b›rak›p, maddede ad› dahi geçmeyen baflka bir konuya iliflkin hükümlerin sakl› tutuldu¤unu kabul, itiraf etmek gerekir ki son derece zorlama bir yorumdur.
2. Amaçsal yorum yöntemiyle Ek md.1’in aç›klanmas›: KabhK ek
md.1’de vergi mahkemelerinin görevine iliflkin VUK hükümlerinin sakl›
tutulmas›, KabhK’nun idari yapt›r›mlara karfl› aç›lacak davalarda görevli
yarg› yerine iliflkin düzenlemeleri dikkate al›nd›¤›nda, kendi içinde tutarl› ve anlaml›d›r. fiöyle ki, devrim niteli¤indeki içeri¤iyle KabhK md.27,
f.1, idari ifllem niteli¤indeki idari yapt›r›mlara karfl› aç›lacak davalarda art›k idari yarg›n›n de¤il, adli yarg›n›n (sulh ceza mahkemesi) görevli olmas›n› öngörmüfltür. KabhK’nun AYM önünde de tart›fl›lan11 bu
hükmü çerçevesinde vergi kabahatleri nedeniyle kesilen para cezalar›na
___________________________________________________
(11) Bkz. Anayasa’n›n 2, 125 ve 155’inci maddelerine ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle KabhK md.3’ün (:“Bu Kanunun genel hükümleri di¤er kanunlardaki kabahatler hakk›nda da uygulan›r.”) iptali için AYM’ne baflvuran Malatya Bölge ‹dare Mahkemesi’nin talebini dayand›rd›¤› gerekçeler (21.12.2005 tarih ve
E.2005/920 say›l› Karar) ile AYM’nin burada verdi¤i 01.03.2006 tarih, ve E.2005/108, K.2006/35 say›l› iptal karar› (RG t.22.07.2006, S.26236): “... Anayasa’da idarî ve adlî yarg›n›n ayr›l›¤› kabul edilmifltir. Bu ayr›m uyar›nca idarenin kamu gücü kulland›¤› ve kamu hukuku alan›na giren ifllem ve eylemleri idarî yarg›, özel hukuk alan›na giren ifllemleri de adli yarg› denetimine tâbi olacakt›r. Buna ba¤l› olarak idarî yarg›n›n görev alan›na giren bir uyuflmazl›¤›n çözümünde adlî yarg›n›n görevlendirilmesi konusunda yasakoyucunun genifl takdir hakk›n›n bulundu¤unu söylemek olanakl› de¤ildir.
Ceza hukukundaki geliflmelere koflut olarak, kimi yasal düzenlemelerde basit nitelikte görülen suçlar
hakk›nda idari yapt›r›mlara yer verildi¤i görülmektedir. Daha a¤›r suç oluflturan eylemler için verilen
idari para cezalar›na karfl› yap›lacak baflvurularda konunun idare hukukundan çok ceza hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle adli yarg›n›n görevli olmas› do¤ald›r. Ancak, idare hukuku esaslar›na göre tesis edilen bir idari ifllemin, sadece para cezas› yapt›r›m› içermesine bak›larak denetiminin idari yarg›
alan›ndan ç›kar›larak adli yarg›ya b›rak›lmas› olanakl› de¤ildir.
Bu durumda, itiraz konusu kuralla di¤er yasalardaki kabahatlere yollama yap›larak, yaln›zca yapt›r›m›n türünden hareketle ve idari yarg›n›n denetimine tabi tutulmas› gereken alanlar gözetilmeden, bunlar› da kapsayacak biçimde baflvuru yolu, itiraz, bunlara iliflkin usûl ve esaslar›n de¤ifltirilmesi, Anayasa’n›n 125. ve 155. maddelerine ayk›r›d›r, Kural’›n iptali gerekir.”
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karfl› aç›lacak davalarda sulh ceza mahkemesinin de¤il, eskisi gibi vergi
mahkemelerinin görevli olmas›n› arzu eden kanun koyucu, KabhK ek
md.1 ile bunu sa¤lamay› amaçlam›flt›r. Çünkü, böyle bir istisna hükmü
getirilmemifl olsayd›, idari ifllem niteli¤indeki idari vergi cezas›na
karfl› adli yarg›da dava açmak gerekecekti. Bu ise, birbiriyle ba¤lant›
içinde olan iki idari ifllemden birinin vergi mahkemesi, di¤erinin ise sulh
ceza mahkemesinde görülmesi gibi bir sonuca yol açacakt›12. Buna karfl›l›k, vergi kabahatleri vergi sisteminin iflleyiflini sa¤lamaya yönelik olduklar›ndan, vergi ödevlisinin kanunla kendisine getirilmifl yükümlülükleri
gere¤i gibi ve/veya zaman›nda yerine getirmemesi, pek çok olayda ayn›
zamanda idari vergi cezas› ifllemine de yol açmaktad›r. Dolay›s›yla, birbiriyle ba¤lant›l› bu ifllemlerin ayn› mahkemede görüflülmesindeki kamu
yarar› ve bireysel yarar aç›kt›r. Görüldü¤ü üzere, KabhK ek md.1’in
amac›, idari vergi cezalar› bak›m›ndan vergi mahkemelerinin görevli
olmas›n› devam ettirmektir.
Nitekim, AYM’nin iptal karar› üzerine yeniden düzenlenen KabhK
md.3, b.a’da13 art›k, KabhK’n›n “‹darî yapt›r›m kararlar›na karfl› kanun yoluna iliflkin hükümleri, di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde ... uygulan›r” denilerek, bu sonuç, di¤er kimi kabahatler bak›m›ndan da kanuni güvence alt›na al›nm›flt›r. Dikkat etmek gerekir ki, 5560
SK ile de¤iflik KabhK md.3, KabhK ek md.1’den sonra yürürlü¤e girmifltir. Dolay›s›yla, KabhK ek md.1 yoluyla kanun koyucu, sonradan
AYM’nin iptal karar› neticesinde ulafl›lan bu neticeyi, idari vergi cezalar›
bak›m›ndan daha en baflta öngörmüfltür.
3. Tarihi yorum yöntemiyle Ek md.1’in aç›klanmas›: KabhK ek
md.1’in KabhK’na getirilifl gerekçesi fludur14: “Vergi mahkemelerinin
görevine giren hususlarla ilgili olarak vergi hukukunun kendisine
özgü özellikleri dolay›s›yla 213 say›l› Kanunda ayr›nt›l› düzenlemelere yer verilmifltir. Bu hükümlerin vergi uyuflmazl›klar›na iliflkin olarak muhafazas›nda fayda mülahaza edilerek, Kabahatler
Kanununun usule iliflkin hükümlerinin vergi cezalar› aç›s›ndan uygulanmamas› yönünde bir istisna hükmüne yer verilmifltir.”15 Kanun koyucunun iradesini bir bütün olarak görmek için, burada hemen,
KabhK’y› getirifl gerekçesini de hat›rlamak gerekir. KabhK, özel kanunlar___________________________________________________
(12) Bu konuda bkz. BAfiARAN YAVAfiLAR, VD, S.299 (Temmuz 2007), 142
(13) AYM, KabhK md.3’ü iptal etti¤i karar›n›n (bkz. burada dpn.11) Resmi Gazete’de yay›mlanmas›ndan
bafllayarak alt› ay sonra yürürlü¤e girmesine karar vermifltir. Bu süre dolmadan 06.12.2006 tarihinde ç›kart›lan 5560 SK md.31 (RG t.19.12.2006, S.26381) ile, KabhK md.3 mevcut haline kavuflturulmufltur.
(14) TBMM, Dönem:22, Yasama Y›l›:3, (S.Say›s›:897), Madde Gerekçeleri, Md.5. Genel Gerekçe’de ise flunlar yaz›l›d›r: “Kanun Teklifiyle, ... 5326 say›l› Kabahatler Kanununun baz› hükümlerinin uygulanmas›
ve yeni ceza sistemine uyarlanmas› aç›s›ndan ortaya ç›kmas› muhtemel sorunlar›n giderilmesi amaçlanmaktad›r.” Bkz. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss897m.htm
(15) Gerekçe’deki önemli noktalar› vurgulamak üzere kelime alt› çizimleri, yazara aittir.
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da yer alan kabahat ve yapt›r›mlara iliflkin kazuistik düzenlemeler nedeniyle ortaya ç›kan sistemsizli¤i ortadan kald›rarak, idari nitelikli yapt›r›mlara iliflkin sistem/hukuk birli¤i ve ahenk yaratmak, bütün idari
nitelikli yapt›r›mlara uygulanacak böyle bir genel kanunla, hukuk
güvenli¤i sa¤lamak amac›yla getirilmifltir16.

Yukar›daki tüm aç›klamalar›m›z› destekleyen bu sözlerin kuflkuya
yer b›rakmayacak flekilde ortaya koydu¤u üzere, kanun koyucunun iradesi, KabhK’n›n genel hükümlerinin tüm kabahatler ve bu arada vergi kabahatleri için de uygulanmas› yönündedir ve bu amac›yla tutarl› flekilde, KabhK ek md.1’i, VUK’un, “hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lamayan eylemlere iliflkin hükümlerini” de¤il, “vergi mahkemelerinin görevlerine iliflkin hükümlerini” sakl› tutmak amac›yla getirmifltir17.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, KabhK’n›n “Genel Hükümler”
bafll›kl› Birinci K›sm›nda18 yer alan hükümlerin tamam›n› (md.1-md.31)
“KabhK’n›n usule iliflkin hükümleri” olarak nitelendirmenin mümkün olmad›¤›d›r. Çünkü, TCK’daki genel hükümlere –büyük ölçüde- paralel flekilde düzenlenen bu genel hükümlerden baz›lar›, “kanunilik ilkesi, kanunun yer ve zaman bak›m›ndan uygulanmas›, kabahatten dolay› sorumlulu¤un esaslar›, kast, taksir, sorumluluk, hukuka uygunluk nedenleri ile kusurlulu¤u ortadan kald›ran haller, teflebbüs, ifltirak, içtima, yapt›r›m türleri, zamanafl›m›” konular›n› düzenlemektedir.
Hukuk biliminde “usul”, “yöntem”i ifade etti¤inden19 ve bu hükümler ise
“yönteme iliflkin” olmad›klar›ndan, bunlar “usule iliflkin” hükümler de¤illerdir. Buna karfl›l›k, KabhK’n›n kanun yollar›na iliflkin hükümlerinin
“usule iliflkin hükümler” oldu¤una flüphe yoktur. Nitekim, bu tür düzenlemeleri içeren örne¤in 2577 SK’n›n ad› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu,

___________________________________________________
(16) TBMM, Dönem:22, Yasama Y›l›:3 (S.Say›s›:840), Genel Gerekçe: “Özellikle ekonomik hayata iliflkin düzenlemeler kapsam›nda oldukça s›k bir flekilde idarî nitelikte ceza yapt›r›mlar›na yer verilmektedir. Bu ba¤lamda yürürlü¤e konan kanunlarda veya kanun hükmünde kararnamelerde kazuistik hükümlere yer verilmektedir. Bu
kazuistik düzenlemeler aras›nda bir sistem birli¤inin varl›¤›ndan söz edilemez. Bunlar aras›nda bir ahenksizlik hakim bulunmaktad›r. Bu nedenle, idarî nitelikteki yapt›r›mlarla ilgili olarak genel bir kanuna ülkemiz aç›s›ndan büyük bir ihtiyaç bulunmaktad›r. Bu düflüncelerle haz›rlanan bu Tasar›da, idarî yapt›r›mlar› gerektiren
fiiller yani kabahatler aç›s›ndan kanunîlik ilkesi, zaman bak›m›ndan uygulama ve sorumluluk esaslar›, zamanafl›m›, idarî yapt›r›mlar›n hukukî niteli¤i, çeflitleri ve sonuçlar›, bu yapt›r›mlar›n yerine getirilmesi rejimi gibi
konular, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmifltir.” Madde gerekçeleri, md.3’ün gerekçesi: “Özel kanunlarda
çeflitli fiiller karfl›l›¤›nda idarî yapt›r›mlar öngörülürken; ço¤u zaman, bu yapt›r›mlar›n yerine getirilmesi, bunlara ba¤lanan hukukî sonuçlar, zamanafl›m›, tekerrür, özellikle idarî para cezas› türündeki yapt›r›m›n yerine
getirilmesi, bu suretle oluflan malî kayna¤›n kullan›lma biçimi gibi hususlarda da kazuistik hükümlere yer verilmektedir.
Sistemden yoksun bu kazuistik düzenlemelerin önüne geçebilmek bak›m›ndan, ayr›ca hukuk uygulamas›nda
birli¤i ve hukuk güvenli¤ini sa¤lamak için; özel kanunlarda sadece kabahat türünden fiillerin tan›mlanmas› ve
bu fiiller karfl›l›¤›nda öngörülen idarî yapt›r›mlar›n belirlenmesiyle yetinilmelidir.
Bu itibarla, Tasar›da belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tan›mlanan kabahatler hakk›nda da uygulanmas›n›n temin edilmesi gerekmifltir.” Bkz. http:// www.tbmm.gov.tr/ sirasayi/donem22/yil01/ss840m.htm.
(17) Buna karfl›l›k, Gerekçe’den hareketle tam tersi sonuca ulaflmakta GERÇEK, Yaklafl›m, S183 (Mart 2008), 275
(18) KabhK’n›n ‹kinci K›sm›nda ise (md.32-md.43), çeflitli kabahat tipleri ve yapt›r›mlar› düzenlenmektedir.
(19) Bkz. örne¤in GÖZÜBÜYÜK, nr.244 ve nr.272
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1086 SK’n›n ad› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, ve –yürürlükten
kalkan- 1412 SK’n›n ad› ise Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’dur.

O halde, halen, Vergi Kabahatleri Hukuku, Vergi Usul Kanunu, Kabahatler Kanunu, 2575 say›l› Dan›fltay Kanunu, 2576 say›l› Bölge ‹dare
Mahkemeleri, ‹dare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulufl ve
Görevleri Hakk›nda Kanun ile 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’ndan oluflan hukuki rejime ba¤l›d›r. KabhK pek çok konuda
VUK’dan farkl› kurallar öngörerek, VUK’un KabhK’ya ayk›r› düzenlemelerinin ilgas›na yol açt›¤›ndan20, mevcut sistemde, Vergi Ceza Hukuku’na
paralel flekilde, esas itibariyle vergi kabahati tipleri ile bunlar›n yapt›r›mlar› VUK’da, genel hükümler ise KabhK’da yer almaktad›r.

Pek çok konuda eskisinden tamamen farkl› bir sisteme geçifl, vergi
suç ve kabahatleri bak›m›ndan belirsizliklere ve önemli tart›flmalara yol
açm›flt›r. Örne¤in, 765 say›l› TCK’n›n yürürlükten kalkmas›yla, VUK
md.362 ve md.363’de eski TCK md.198 ve md.240’a yap›lan at›flar›n yeni TCK’da karfl›l›klar›n›n olup olmad›¤› (5252 SK md. 3, f.1: “Mevzuatta,
yürürlükten kald›r›lan Türk Ceza Kanununa yap›lan yollamalar, 5237 say›l› Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karfl›l›¤›n› oluflturan maddelere
yap›lm›fl say›l›r.”) ve böylece, örne¤in vergi mahremiyeti suçunun cezas›
sorgulanm›flt›r. ‹flte, 8 fiubat 2008’de yürürlü¤e giren “Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli Kanunlarda Ve Di¤er Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun”21 isimli 5728 Say›l› Kanun’da22 yer
alan baz› hükümlerle kanun koyucu, VUK’un vergi kabahatleri ve vergi suçlar›na iliflkin düzenlemelerini, 01.06.2005 tarihinde yürürlü¤e
giren yeni Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleriyle
uyumlu hale getirmeyi amaçlanm›flt›r23. Afla¤›da, 5728 SK ile -vergi suç
ve kabahatleri alan›nda- yap›lan de¤ifliklikler24 ortaya konularak, de¤erlendirmektir.
___________________________________________________
(20) Bkz. BAfiARAN YAVAfiLAR, VSD, S.233 (fiubat 2008), 72 vd. ; CANDAN, Tebli¤ ; ERDEM, http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=1940
(21) Kanun’un ismi elefltiriye aç›kt›r. fiöyle ki, Kanun’un isminde yer alan, “çeflitli kanun” ile “di¤er kanun” aras›ndaki fark› anlayabilmek mümkün de¤ildir. Kendisinde de¤ifliklik yap›lan kanunlardan hangileri “çeflitli kanun”, hangileri “di¤er kanun”lar aras›nda bulunmaktad›r?
(22) Kabul tarihi: 23.01.2008, RG t.08.02.2008, S.26781
(23) 5728 SK’n›n Genel Gerekçesi, TBMM, Dönem:23, Yasama Y›l›:2 (S.Say›s›:56), http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss56m.htm
(24) 5728 SK md.273 ile VUK md.87’de düzenlenen, “takdir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlar› ile özel komisyonlara, memurlar›n d›fl›nda, seçilecek kimselerde aranan özellikler”de yap›lan de¤iflikliklerin vergi suç ve
kabahatleriyle do¤rudan bir iliflkisi olmad›¤›ndan, bu incelemenin d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Ancak k›saca de¤inmek gerekirse, VUK md.87, b.2’de yer alan “kamu hizmetlerinden memnu olmamak” flart› kald›r›lm›fl; b.3’deki “a¤›r hapis veya fleref ve haysiyeti muhil bir suçtan dolay› hapis cezas›yla hükümlü olmamak” ve b.4’deki
“vergi kaçakç›l›¤›ndan dolay› cezaland›r›lmam›fl olmak” flartlar› ise, flu flekilde de¤ifltirilmifltir: “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmifl olsa bile; kasten ifllenen bir suçtan dolay› befl y›l veya
daha fazla süreyle hapis cezas›na ya da devletin güvenli¤ine karfl› suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iflleyifline karfl› suçlar, milli savunmaya karfl› suçlar, devlet s›rlar›na karfl› suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar›flt›rma, edimin
ifas›na fesat kar›flt›rma, suçtan kaynaklanan malvarl›¤› de¤erlerini aklama, kaçakç›l›k veya vergi kaçakç›l›¤›
suçlar›ndan mahkûm olmamak.”
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II. 5728 SAYILI KANUN ‹LE YAPILAN UYUMLAfiTIRMA
ÇALIfiMALARI VE BUNLARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

1.Vergi Kabahat Ve Yapt›r›mlar› Alan›ndaki De¤ifliklikler
a- Vergi ziya› kabahati ile vergi ziya› cezas›, VUK’un farkl› maddelerinde düzenlenmifltir (5728 SK md.275)

5728 SK ile, vergi ziya› kabahati ile cezas›n› düzenleyen VUK
md.344’ün “vergi ziya› suçu ve cezas›” fleklindeki kenar bafll›¤›, “vergi ziya› cezas›” fleklinde de¤ifltirilmifl; birinci ve ikinci f›kralar› ise –içerikleri
aynen muhafaza edilerek- birlefltirilmifltir25. Bu düzenleme sonucunda,
vergi ziya› kabahati VUK md.341’de, cezas› ise md.344’de belirlenmifl olmaktad›r.

VUK md.341, VUK’un Dördüncü Kitab›’n›n “genel esaslar” bafll›kl› Birinci K›sm›’nda yer almaktad›r26. Bu nedenle, yap›lan de¤ifliklik neticesinde, vergi ziya› kabahati tipi, tüm kabahatlere uygulanacak genel kurallar›n yer ald›¤› bir K›s›m’da düzenlenmifl olmakta; Dördüncü Kitab›n “Vergi cezalar›” bafll›kl› ‹kinci K›sm›’n›n vergi ziya› kabahatine iliflkin tek maddeden oluflan (md. 344) Birinci Bölümü’nde ise, vergi ziya› kabahatine
uygulanacak idari para cezas› yer almaktad›r. Kabahat tipine “genel
esaslar” alt›nda yer vermek, ve kabahat ile bu kabahat için öngörülen yapt›r›m› farkl› maddelerde düzenlemek, gerek VUK sistemati¤ine ve gerek kanun yapma tekni¤ine ayk›r›d›r. Bu çerçevede, VUK’un
Dördüncü Kitab›’nda “vergi ziya›” kavram›n›n sadece “vergi ziya› kabahati” ile ba¤lant›l› olarak kullan›ld›¤› ve bu nedenle, “vergi ziya›”n›n -genel
de¤il, aksine- özel bir kavram oldu¤unu da dikkate alarak, vergi ziya›
kabahati tipi uygulanacak yapt›r›mla birlikte VUK md. 344’de düzenlenmeli ve maddenin kenar bafll›¤›n› da buna uygun flekilde de¤ifltirilmelidir.
b- Ayn› fiille hem suç hem de kabahat ifllenmesi halinde, suça
ceza ve kabahate idari yapt›r›m›n birlikte uygulanmas› kural›na
yeniden dönülmüfltür (5728 SK md. 276, md. 279 ve md. 280)

VUK md. 359, son f›kra ve md.367, f.4’e göre, ayn› fiille hem vergi kabahati hem de vergi kaçakç›l›¤› suçunun ifllenmesi halinde, suç nedeniyle ceza uygulanmas› kabahat nedeniyle ayr›ca idari yapt›r›m uygulanmas›na engel de¤ildi. Ancak, bir fiilin hem kabahat hem de suç teflkil et___________________________________________________

(25) Böylece, üçüncü f›kra ikinci f›kra, dördüncü f›kra ise üçüncü ve sonuncu f›kra olmufltur. Bu de¤ifliklik,
VUK md.344’ün de¤iflik f›kralar›na yap›lan at›flar bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.
(26) VUK’un vergi suç ve kabahatlerini düzenleyen Dördüncü Kitab›’n›n -“vergi cezalar›” bafll›kl›- ‹kinci K›sm›’nda ise, ayr› bölümler alt›nda vergi suç ve kabahat tipleri düzenlenmektedir. fiöyle ki, Birinci Bölüm’de vergi ziya› kabahati (md.344), ‹kinci Bölüm’de usulsüzlük kabahatleri (md.351-mük. md.355),
Üçüncü Bölüm’de ise vergi suçlar› yer almaktad›r.
(27) Kaçakç›l›k suçuna yol açan fiille ayn› anda hem vergi ziya› kabahati hem de usulsüzlük kabahatinin
ifllenmesi halinde, kaçakç›l›k cezas›n›n yan› s›ra, sadece -somut olayda- cezas› a¤›r olan kabahatin cezas› uygulanacakt›r (KabhK md.15, f.1).
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mesi halinde, -kural olarak- sadece suçtan dolay› ceza uygulanmas›n› emreden KabhK md.15, son f›kra ile VUK’daki bu düzenlemeler
z›mnen ilga edilmiflti.
Kanun koyucu, bu konuda eski VUK sistemine dönmeyi tercih ederek, 5728 SK (md.276 ve md.280) ile VUK md.359 ve md.367’de yapt›¤›
de¤iflikliklerle, aynen KabhK öncesinde oldu¤u gibi, ayn› fiille vergi kaçakç›l›¤› suçu ve vergi kabahatinin birlikte ifllenmesi halinde, hem
suçtan dolay› hapis cezas›, hem de kabahat nedeniyle idari para cezas›27 uygulanmas›na izin vermifltir.
Benzeri durum, mükellefin özel ifllerini yapma suçunu düzenleyen
VUK md.363 bak›m›ndan da söz konusudur. 5728 SK md.279 ile de¤iflik
VUK md.363, son cümleye göre, mükelleflerin vergi kanunlar›n›n uygulanmas› ile ilgili hesap, yaz› ve sair özel ifllerini yapan -VUK md.6, son f›krada say›lan- memurlar›n bu fiilleri ayn› zamanda vergi ziya›na neden
olurlarsa, bu kimseler hapis cezas›n›n yan› s›ra ayr›ca vergi ziya› cezas›
ile de cezaland›r›lacaklard›r. Yaln›zca, eskisinden farkl› olarak28, vergi ziya›n›n, mükelleflerin vergi kanunlar›n›n uygulanmas› ile ilgili özel ifllerini yapma nedeniyle meydana gelmesi yeterli bulunmufl; kaçakç›l›¤a
ifltirak mahiyetindeki bir fiille vergi ziya› kabahatine yol aç›lmas›
flart› ortadan kald›r›lm›flt›r.
Ancak, AY md.38, f.1’de ve TCK md.7’de düzenlenen geriye yürüme
yasa¤› nedeniyle, KabhK md.15’in yürürlü¤e girdi¤i 01.06.2005 ile
5728 SK’un yürürlü¤e girdi¤i 08.02.2008 tarihleri aras›nda ayn› fiille hem vergi suçu hem de vergi kabahatinin ifllenmifl olmas› halinde,
sadece suçtan dolay› ceza uygulanabilecektir.
c- Ceza mahkemesi kararlar› ile vergi idaresi ve vergi mahkemesi kararlar›n›n birbiri üzerinde etkili olmamas› kural›na yeniden dönülmüfltür (5728 SK md. 280)
KabhK öncesinde, VUK md.367, son f›krada, ceza mahkemesinin vergi suçuna iliflkin karar› ile vergi idaresinin ve vergi mahkemesinin idari
yapt›r›mlar hakk›ndaki karar›n›n karfl›l›kl› olarak birbirini ba¤lamamas›
ve hatta etkilememesi hükme ba¤lanm›flt›. Ancak, yukar›da aç›klanan
KabhK md.15, son f›kra, VUK md.367’nin konusuz kalmas›na yol açm›flt›. 5728 SK md.280 ile de¤iflik VUK md.367, son f›krada “Ceza mahkemesi kararlar›, bu Kanunun dördüncü kitab›n›n ikinci k›sm›nda
yaz›l› vergi cezalar›n› uygulayacak makam ve mercilerin ifllem ve
kararlar›na etkili olmad›¤› gibi, bu makam ve mercilerce verilecek
___________________________________________________

(27) Kaçakç›l›k suçuna yol açan fiille ayn› anda hem vergi ziya› kabahati hem de usulsüzlük kabahatinin
ifllenmesi halinde, kaçakç›l›k cezas›n›n yan› s›ra, sadece -somut olayda- cezas› a¤›r olan kabahatin cezas› uygulanacakt›r (KabhK md.15, f.1).
(28) VUK md.363, son cümlenin eski hali flu flekildeydi: “Bu hareketler kaçakç›l›k suçu cezas›n› gerektiren
bir fiile ifltirak mahiyetinde oldu¤u takdirde haklar›nda ayr›ca bu Kanunun 344 üncü maddesinin
üçüncü f›kras› hükmü uygulan›r.”
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kararlar da ceza hâkimini ba¤lamaz.” denilerek, KabhK’nun aksine,
suç tespiti ile kabahat tespiti aras›nda hiçbir iliflki olmamas› garanti alt›na al›nm›flt›r. Kanaatimizce, KabhK öncesinde olumlu karfl›lanmas› gereken bu kural, KabhK’n›n genel hükümlerinin TCK’n›n genel hükümlerine
yak›nl›¤› nedeniyle tart›flmaya aç›k bir hale gelmifltir29. Pek çok olayda,
vergi kabahatine yol açan hukuka ayk›r› hareket, ayn› zamanda kaçakç›l›k suçuna da yol açmaktad›r. Dolay›s›yla, suç ve kabahate yol açan hukuka ayk›r› hareketin varl›¤›n› ayn› ya da benzer kurallar çerçevesinde
inceleyen ceza mahkemesi ile vergi mahkemesinin birbirinden farkl› sonuçlara ulaflmas›n›n hukukun birli¤i ilkesine ne derece uygun oldu¤unun incelenmesi flartt›r.
d. Piflmanl›k halinde vergi ziya› kabahati nedeniyle yapt›r›m uygulanmamas› kural› muhafaza edilmifltir (5728 SK md.281)

KabhK md.13 gere¤ince, “Kabahate teflebbüs cezaland›r›lmaz. Ancak,
teflebbüsün de cezaland›r›labilece¤ine dair ilgili kanunda hüküm bulunan
haller sakl›d›r. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça teflebbüse ve gönüllü vazgeçmeye iliflkin hükümleri, kabahatler bak›m›ndan da uygulan›r.”
Bu hüküm çerçevesinde, vergi ziya› kabahatine teflebbüs cezaland›r›lamayaca¤›ndan, “gönüllü vazgeçme”ye (/etkin piflmanl›¤a) iliflkin TCK
md.36’n›n30 vergi ziya› kabahati bak›m›ndan uygulanmas› mümkün olmad›¤› gibi, VUK md.371’deki piflmanl›k kurumunun ne derece uygulanabilece¤i de tart›flmal› hale gelmiflti. Bu konuda yaflanabilecek sorunlar› ortadan kald›rmak amac›yla 5728 SK ile, eski VUK md.371 hükmü,
maddedeki eski VUK md.360’a at›fta bulunulan k›s›mlar ç›kart›larak tekrar yürürlü¤e konulmufltur.
e.Gümrük Vergileri alan›nda verilen idari yapt›r›mlardan kaynaklanan uyuflmazl›klar bak›m›ndan vergi mahkemeleri görevli
oldu¤u aç›kça hükme ba¤lanm›flt›r (5728 SK md.272)

KabhK md.272 ile VUK md.2, “Gümrük idareleri taraf›ndan al›nan
vergi ve resimler bu Kanuna tabi de¤ildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 say›l› Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri uygulan›r.” fleklinde de¤ifltirilmifltir. Böylece, öncelikle,
maddenin eski halinde31 yer alan “tekel idareleri” ibaresi, art›k tekel idaresi kalmad›¤› için maddeden ç›kart›lm›flt›r. 5728 SK’un gerekçesinde,
VUK md.2’deki bu de¤ifliklik hakk›nda flu aç›klama yap›lmaktad›r: “5326
say›l› Kabahatler Kanununun yürürlü¤e girmesinden sonra, 4458 say›l›
___________________________________________________

(29) Bkz. ve krfl. DONAY, 76 vd.; AKKAYA, AÜHFD, C.49, S.1-4 (2000), 85 vd.
(30) TCK md.36: “Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalar›yla suçun tamamlanmas›n› veya neticenin gerçekleflmesini önlerse, teflebbüsten dolay› cezaland›r›lmaz; fakat tamam
olan k›s›m esasen bir suç oluflturdu¤u takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezaland›r›l›r.”
(31) De¤ifliklik öncesinde madde flu flekildeydi: “Gümrük ve tekel idareleri taraf›ndan al›nan vergi ve resimleri bu kanuna tabi de¤ildir.”
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Gümrük Kanununun uygulamas›nda, gümrük idarelerince verilen para cezalar›n›n kanun yolu usulü konusunda ortaya ç›kan tereddütlerin giderilmesi ve bu hususlarda Vergi Usul Kanununda öngörülen sistemin geçerli
olmas›n› temin etmek ve uygulanabilirli¤ini sa¤lamak amac›yla maddede
de¤ifliklik yap›lm›flt›r.”
Gerekçeden anlafl›ld›¤› üzere, VUK md.2’deki bu de¤iflikli¤in amac›,
gümrük idareleri taraf›ndan verilen para cezalar›na karfl› aç›lacak davalarda görevli mahkemenin vergi mahkemesi oldu¤unu aç›kl›¤a kavuflturmakt›r. Çünkü, KabhK ek md.1’in VUK’da yer alan vergi mahkemelerinin görevlerine iliflkin hükümleri sakl› tutmas› ve VUK md.2’nin gümrük
vergi ve resimlerini VUK kapsam› d›fl›nda tutmas›, gümrük vergileri alan›nda uygulanan idari yapt›r›mlarda görevli yarg› yerinin neresi oldu¤unu konusunu tart›flmal› hale getirmekteydi. Ancak, 5560 SK ile de¤iflik
KabhK md.3, b.a, KabhK’n›n idarî yapt›r›m kararlar›na karfl› kanun yoluna iliflkin hükümlerinin, di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde uygulanaca¤›n› öngörerek, bu tür uyuflmazl›klarda vergi mahkemelerinin görev ve yetkisini düzenleyen 2576 SK md.6 ve 2577 SK md.37,
b.b’nin bu konuda tekrar uygulanmas›n›n yolunu zaten açm›flt›. Dolay›s›yla, kanun koyucu, 5560 SK ile de¤iflik KabhK md.3 çerçevesinde asl›nda çözümlenmifl bir konuyu, tekrar düzenlemeyi tercih etmifltir.
Burada, VUK md.2’de Gümrük Kanunu md.242’ye at›fta bulunulmas› elefltiriye aç›kt›r. Çünkü bu madde, mükelleflerin kendilerine tebli¤ edilen gümrük vergileri için ilgili gümrük idaresine baflvurarak düzeltme talebinde bulunabilmelerini düzenlemektedir. Gümrük Kanunu md.242 gere¤ince, mükellefler, gümrük idaresinin -düzeltme talebini- red kararlar›na karfl› duruma göre Gümrük Baflmüdürlü¤ü ya da Gümrük Müsteflarl›¤› nezdinde itiraz edebilecekler; bunlar›n kararlar›na karfl› ise, “idari
yarg› mercilerine” baflvurabileceklerdir. Burada kastedilen idari yarg›
mercii, 2576 SK md.6 ve 2577 SK md.37, b.b gere¤ince “vergi mahkemesi”dir. Görüldü¤ü üzere, düzeltme kurumunu düzenleyen Gümrük Kanunu md.242’de, vergi mahkemesinin ad› dahi geçmemektedir.
2.Vergi Suç Ve Cezalar› Alan›ndaki De¤ifliklikler
a- “Suç-kabahat” ayr›m› terminolojik olarak VUK’a k›smen yans›t›lm›flt›r (5728 SK md.)
VUK Dördüncü Kitap, ‹kinci K›s›m, Üçüncü Bölüm’ünün “hürriyeti
ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lacak suçlar ve cezalar” fleklindeki bafll›¤›,
“suçlar ve cezalar›” fleklinde de¤ifltirilmifltir. Böylece, “idari ceza ile cezaland›r›lan suç” ibaresinin karfl›s›na konulan “hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile
cezaland›r›lan suç” terimi VUK’dan ç›kart›lm›fl, iki alan aras›ndaki terminolojik farkl›l›¤›n alt› k›smen çizilmifltir.
Kanaatimizce, bu de¤ifliklik yeterli de¤ildir, kabahat teriminin aç›k
bir flekilde VUK’a girmesi flartt›r. Ancak bu flekilde 5728 SK’un amaçla-
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d›¤› -temel ceza kanunlar›na- “uyum” gerçeklefltirilebilir. Çünkü, temel
ceza kanunlar›nda suç-kabahat ayr›m› terminolojik olarak aç›kça yer almaktad›r.
b- Kaçakç›l›k suçu ve cezas› yeniden düzenlenmifltir (5728 SK
md.276, md.277, md.280 ve md.281)

b1. Kaçakç›l›k suçuna yol açan fiiller üç gruba ayr›lm›flt›r: VUK
md.359’da daha önce iki grupta toplanan kaçakç›l›k suçuna yol açan fiiller, 5728 SK ile üç gruba ayr›lm›flt›r. Bu üçlü grup, daha önce VUK
md.359, f.b, b.2’de yer alan “belgeleri Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› olmad›¤› halde basmak veya bu belgeleri kullanmak” fiillerinin, “ancak Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› bulunan kiflilerin basabilece¤i belgeleri,
Bakanl›k ile anlaflmas› olmad›¤› halde basmak veya bilerek kullanmak” fleklinde md.359’a yeni eklenen c f›kras›na al›nmas› ve bu flekilde ifllenen kaçakç›l›k suçuna –alt s›n›r›- farkl› bir ceza öngörülmesi yoluyla meydana gelmifltir.

b2. “Sahte belge basmak” fiili suç olmaktan ç›kart›lm›flt›r: VUK
md.359/b-2’de yap›lan de¤ifliklikle “sahte belge basmak” kaçakç›l›k
suçu olmaktan ç›kart›lm›fl; sadece, “Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› bulunan kiflilerin basabilece¤i belgeleri, Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› olmad›¤› halde basmak veya bu belgeleri bilerek kullanmak” suç olarak
muhafaza edilmifltir32. Bu fiilin neden suç olmaktan ç›kar›ld›¤›na iliflkin
olarak Kanun’un gerekçesinde hiç bir aç›klama bulunmamaktad›r.

b3.Kaçakç›l›k suçu nedeniyle uygulanacak cezalar artt›r›lm›flt›r:
VUK md.359, f.a’da yer alan fiillerle kaçakç›l›k suçunun ifllenmesi halinde, art›k alt› aydan üç y›la kadar hapis cezas›na de¤il, bir y›ldan üç y›la
kadar hapis cezas›na; md.359, f.b’de33 yer alan fiillerle kaçakç›l›k suçunun ifllenmesi halinde, art›k on sekiz aydan üç y›la kadar hapis cezas›na
de¤il, üç y›ldan befl y›la kadar hapis cezas›na; md.359, f.c’deki34, “ancak Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› bulunan kiflilerin basabilece¤i belgeleri, Bakanl›k ile anlaflmas› olmad›¤› halde basmak veya bu belgeyi kullanmak” fiilleriyle kaçakç›l›k suçunun ifllenmesi halinde ise, art›k on sekiz aydan üç y›la kadar hapis cezas›na de¤il, iki y›ldan befl y›la kadar
hapis cezas›na hükmolunacakt›r.
___________________________________________________

(32) Buna karfl›l›k, doktrinde ileri sürülen bir görüfle (YERC‹, VSD, S.236 (May›s 2008), 35-36) göre, yeni
düzenleme çerçevesinde, “ancak Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› bulunan kiflilerce bas›labilecek olup,
Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› olmayan kimselerin bast›¤› belgeleri bilerek kullananlar” için ceza uygulanmas› mümkün de¤ildir. Burada “bilinmesi” istenilen, somut olaydaki (ancak Maliye Bakanl›¤› ile
anlaflmas› bulunan kiflilerce bas›labilecek) ilgili belgeyi, “Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› olmayan bir
kimsenin basm›fl olmas›” durumudur. Bu bilinmesine ra¤men belge kullan›l›rsa, VUK md.359, f.c’de
düzenlenen fiil ifllenmifl olur.
(33) De¤ifliklik öncesinde bu fiiller, VUK md.359, f.b, b.1’de yer al›yorlard›.
(34) De¤ifliklik öncesinde bu fiiller, VUK md.359, f.b, b.2’de yer al›yorlard›.
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b4.Kaçakç›l›k suçu nedeniyle verilen hapis cezas›n›n para cezas›na çevrilmesinde ve ertelenmesinde tamamen TCK hükümlerinin
geçerli olmas› sa¤lanm›flt›r: VUK md. 359, f.a’da yer alan fiillerle kaçakç›l›k suçunun ifllenmesi nedeniyle verilen hapis cezas›n›n para cezas›na çevrilmesinde -hapis cezas›n›n her bir günü için- uygulanacak para
miktar›n› düzenleyen ve hükmolunan para cezas›n›n ertelenmesini yasaklayan VUK md.359/a, f.2 yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu nedenle,
art›k ancak 5237 say›l› TCK hükümleri çerçevesinde hapis cezas›n›n
ertelenmesi ve adli para cezas›na çevrilmesi mümkün olabilecektir.
TCK md. 50 f.1 gere¤ince, k›sa süreli hapis cezas›, suçlunun kiflili¤ine,
sosyal ve ekonomik durumuna, yarg›lama sürecinde duydu¤u piflmanl›¤a
ve suçun ifllenmesinde özelliklere göre adli para cezas›na çevrilebilir35. K›sa süreli hapis cezas›, bir y›l ve daha az süreli hapis cezas›d›r (TCK
md.49, f.2). Adli para cezas› TCK md. 52’de düzenlenmekte olup, kiflinin
ekonomik ve di¤er flahsi halleri göz önünde bulundurularak kanunda yer
alan s›n›rlar içinde hakim taraf›ndan takdir edilecektir. Yeni TCK md.
51, sadece hapis cezalar›n›n ertelenmesine izin vermektedir; TCK md.
51’de öngörülen flartlar›n varl›¤›na ba¤l› olarak ancak, “iflledi¤i suçtan
dolay› iki y›l veya daha az süreyle hapis cezas›na mahkum edilen kiflinin
cezas›n›n ertelenmesine” mümkündür.
b5. VUK md.360, art›k kaçakç›l›k suçuna “ifltirak”i de¤il, kaçakç›l›k suçuna verilecek cezada “indirim”i düzenlemektedir (5728 SK
md.277, md.280, md.281): Kaçakç›l›¤a ifltiraki düzenleyen ve kenar
bafll›¤› “ifltirak” olan VUK md.360’›n gerek kenar bafll›¤› gerekse içeri¤i
de¤ifltirilmifltir. Yeni kenar bafll›¤› “cezada indirim” olan maddenin içeri¤indeki de¤ifliklik ise flu flekildedir: de¤ifltirilmeden önce VUK md.360’da,
kaçakç›l›¤a ifltirak edenlere verilecek ceza, ifltirak eden kimsenin kaçakç›l›k suçuna yol açan fiillere ayr› bir maddi menfaat gözeterek ifltirak edip
etmemesine ba¤l› olarak de¤ifliyordu36. Buna karfl›l›k, 5237 say›l› TCK’n›n
ifltirake iliflkin hükümlerinde (md. 37 vd.) böyle bir ay›r›m yer almad›¤›
için, 5237 say›l› TCK md.5’in yürürlü¤e girmesiyle birlikte VUK md.360
yürürlükten kalkacakt›. 5728 SK md. 277 vas›tas›yla, bir yandan yeni
TCK’n›n ifltirake iliflkin hükümlerinin vergi suç ve cezalar› bak›m›ndan, TCK md.5’in yürürlü¤e girmesinden önce uygulanmas› sa¤lanm›fl; ancak di¤er yandan, “kaçakç›l›k suçuna ifltirak edenlerin bu suçun ifllenmesinde menfaatinin bulunmamas› halinde TCK’n›n suça ifltirak hükümlerine göre verilecek cezan›n yar›s›n›n indirilir” denilerek, somut olayda uygulanacak cezan›n tespitinde menfaat kriterine verilen önem
___________________________________________________

(35) TCK md.50’de, para cezas›na çevirmeninin yan› s›ra, k›sa süreli hapis cezas›na seçenek baflka yapt›r›mlar da düzenlenmektedir.
(36) 5728 SK ile de¤ifltirilmeden önceki VUK md.360: “Birden fazla kifli 359’uncu maddede say›lan fiillerin
icras›na ifltirak ettikleri takdirde fiili irtikap edenlerden veya do¤rudan do¤ruya beraber ifllemifl olanlardan her biri bundan ayr› ayr› menfaat gözetmek flart›yla o fiile mahsus ceza ile cezaland›r›l›r. Söz
konusu fiilleri ifllemeye azmettirenlere de ayn› cezalar hükmolunur.
Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin ifltirak edenlere fiile mahsus cezan›n dörtte biri hükmolunur.”
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muhafaza edilmifltir. Bu düzenleme çerçevesinde, kaçakç›l›¤a ifltirak
olup olmad›¤› yeni TCK’ya göre saptanacak; e¤er ifltirak varsa, ifltirakin
bir menfaat temelinde yap›l›p yap›lmad›¤› araflt›r›lacakt›r. Eski VUK
md.360’dan farkl› olarak art›k menfaatin “maddi” olmas› flart de¤ildir,
manevi bir menfaat de söz konusu olabilir. E¤er suça ifltirak eden kimsenin suçun ifllenmesinde herhangi bir menfaati yoksa, bu durumda
TCK’daki ifltirak hükümlerine göre verilecek cezan›n yar›s› indirilecektir.
VUK md.360’daki bu de¤iflikli¤e paralel olarak, “baz› kaçakç›l›k suçlar›n›n cezaland›r›lmas›nda usul” kenar bafll›kl› VUK md.367’nin 1’inci ve
4’üncü f›kralar›ndaki “360’›nc› madde” ibaresi37 f›kralardan ç›kart›lm›fl
(5728 SK md.280), “piflmanl›k ve ›slah” kenar bafll›kl› VUK md.371’in VUK md.360’a at›fta bulunan- 1’inci f›kras› de¤ifltirilmifl ve ayn› maddenin “Yukar›daki flartlar›n yerine getirilmesi halinde kaçakç›l›k suçlar›n› iflleyenler hakk›nda 360’›nc› madde hükmü uygulanmaz.” fleklindeki 2’inci
f›kras› ise yürürlükten kald›r›lm›flt›r (5728 SK md.281)38.
b6. Piflmanl›k halinde kaçakç›l›k suçundan dolay› ceza uygulanmayacakt›r: 5728 SK ile de¤ifltirilen yeni VUK md.359’daki “371 inci
maddedeki piflmanl›k flartlar›na uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakk›nda bu madde hükmü uygulanmaz.” fleklindeki f›kra, eski
md.359’da da aynen bulunmaktayd›. Yeni TCK md.36’da düzenlenmekte
olan “gönüllü vazgeçme”nin sonucunun ne olaca¤› TCK’n›n özel hükümlerinde gösterilmifl oldu¤undan, bu kurumun kaçakç›l›k suçu bak›m›ndan ne flekilde uygulama alan› bulaca¤›na iliflkin muhtemel sorunlar
VUK md.359’daki bu düzenleme ile önlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Buna göre,
beyana dayal› vergiler bak›m›ndan ifllenen kaçakç›l›k suçlar›n› iflleyenler,
VUK md.371’e uygun flekilde durumlar›n› ilgili makamlara bildirirlerse
art›k cezaland›r›lmayacaklard›r39.
b7.Kaçakç›l›k suç ve cezas›na iliflkin VUK md.359 metnindeki
kimi hususlar› düzenleme flekli –içerik muhafaza edilerek- de¤ifltirilmifltir: VUK md.359’da parantez içinde tan›mlanan “gizleme” fiili ile
“muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge” ve “sahte belge” kavramlar›, içeriklerine dokunulmaks›z›n, bu fiil ve kavramlar›n içinde yer ald›¤› suça yol
açan hareketleri düzenleyen f›kralarda, ayr› cümlelerle düzenlenmifltir.
Dolay›s›yla, bunlara iliflkin tan›mlar, art›k bu ibareleri takiben aç›lan
___________________________________________________

(37) 5728 SK ile de¤ifltirilmeden önce VUK md.367, f.4 flu flekildeydi: “359 ve 360’›nc› maddeler uyar›nca
uygulanan hapis cezalar› vergi ziya› cezas› veya usulsüzlük cezalar›n›n ayr›ca uygulanmas›na engel
teflkil etmez.”
(38) VUK md.371, f.1 flu flekildedir: “Beyana dayanan vergilerde vergi ziya› cezas›n› gerektiren fiilleri iflleyen mükelleflerle bunlar›n ifllenifline ifltirak eden di¤er kiflilerin kanuna ayk›r› hareketlerini ilgili makamlara kendili¤inden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklar›nda afla¤›da yaz›l› kay›t ve flartlarla
vergi ziya› cezas› kesilmez.” De¤ifliklikten önce ise f›kra flu flekildeydi: “Beyana dayanan vergilerde
vergi ziya› cezas›n› gerektiren (360 ›nc› maddede yaz›l› ifltirak fleklinde yap›lanlar dahil) kanuna ayk›r› hareketlerini ilgili makamlara kendili¤inden dilekçe ile haber veren mükelleflere afla¤›da yaz›l› kay›t
ve flartlarla vergi ziya› cezas› kesilmez.”
(39) Bu konuda bkz. DONAY, 209 vd.
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parantezler içinde de¤il, f›kray› oluflturan ayr› cümlelerle tan›mlanmaktad›r. Bu düzenleme fleklinin kanun yapma tekni¤ine daha uygun oldu¤u aç›kt›r.

b8. Kaçakç›l›k suç ve cezas›na iliflkin de¤iflikliklerin de¤erlendirilmesi: Kaçakç›l›k suçuna ifltirak, cezan›n paraya çevrilmesi, hapis cezas›n›n ertelenmesi konular›nda yeni TCK’n›n genel hükümlerinin uygulanmas›n›n sa¤lanmas›, kanun koyucunun suç ve cezalar alan›ndaki genel uyumlaflt›rma amac›na uygundur. ‹fltirak nedeniyle uygulanacak cezay› menfaat flart›na ba¤l› olarak azaltmak ise, kanun koyucunun takdir
yetkisi içinde kabul edilebilir. Kanun koyucunun bir fiili suç olarak kabul etmek ve bunun karfl›l›¤›nda verilecek cezay› tespit etmek konusunda takdir yetkisi oldu¤u flüphesizdir.

Ancak bu, keyfi flekilde kullan›labilecek bir yetki olmay›p, öncelikle, toplumun bu fiili etik aç›dan de¤erlendirme flekli de dikkate
al›narak, kamu yarar›na uygun ve kanun koyucunun daha önce alm›fl
oldu¤u kararlarla (/getirdi¤i düzenlemelerle) tutarl› flekilde kullan›lmas› zorunludur. Anayasa Mahkemesi40, kanun koyucunun suç ve ceza
konusundaki takdir yetkisini, Anayasa’n›n temel ilkeleri ve bunlar aras›nda özellikle hukuk devleti ilkesi, suçta ve cezada kanunilik ilkesi
ile ceza sorumlulu¤unun kifliselli¤i baflta olmak üzere genel ve cezalarla ilgili özel ilke ve kurallar, ceza hukukunun ana kurallar›, adaletle s›n›rland›r›lm›fl toplumsal yarar düflüncesi, kiflinin temel haklar›n›n özüne dokunulamayaca¤› esas›, toplum yaflant›s›n›n zorunluluklar›, -hukuk devleti ilkesi ve adalet anlay›fl›n›n bir gere¤i olaraksuç ile ceza aras›nda adil bir oran olmas› gereklili¤i, cezan›n türü ve
s›n›r›n›n adil olmas› zorunlulu¤u ile s›n›rlamaktad›r.

Bu çerçevede, kaçakç›l›k suçuna verilecek cezalar› -belli derecelerdeartt›rmak, vergi kay›p ve kaça¤›n›n yüksek oldu¤u bir toplumda suçun
cayd›r›c›l›¤›n› artt›rmaya yönelik bir önlem olarak kabul edilebilir. Ancak,
daha önce ayn› cezaya gerektiren fiillerinden ikisinin (ancak Maliye
Bakanl›¤› ile anlaflmas› bulunan kiflilerin basabilece¤i belgeleri, Bakanl›k
ile anlaflmas› olmad›¤› halde basmak veya bilerek kullanmak), hiçbir gerekçe sunmaks›z›n ayr› bir gruba ve böylece farkl› bir cezaya tabi k›l›nmas›n› anlayabilmek mümkün de¤ildir. Kanun koyucunun, üstelik sahte belge basma veya kullanma fiillerinin son derece yayg›n flekilde
kullan›ld›¤› bir dönemde, bu fiille ifllenen kaçakç›l›k suçuna verilecek cezan›n alt s›n›r›n›, sahte belge düzenleme veya kullanma yoluy___________________________________________________

(40) AYM t.06.06.1991, E.1990/35, K.1991/13 (VUK md.360, f.2); t.06.06.1991, E.1991/10, K.1991/14
(VUK md.360, f.2); t.21.06.1991, E.1991/25, K.1991/18 (VUK md.360, f.2) ; t.24.10.1991, E.1991/39,
K.1991/39 (VUK 360, f.2) t.03.12.1992, E.1992/45, K.1992/51 (VUK md.359, f.1); t.03.12.1992,
E.1992/46, K.1992/52 (VUK md.360, f.2); t.21.09.1993, E.1993/31, K.1993/29 (VUK 360/2);
t.15.08.1995, E.1995/21, K.1995/36 (VUK 360/2); t.04.10.2000, E.2000/55, K.2000/26;
t.11.03.2003, E.2002/55, K.2003/8 (VUK md.359, b.a/2). Kararlar için bkz. www.anayasa.gov.tr
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la ifllenen kaçakç›l›k suçuna verilecek cezadan daha afla¤›da tayin etmesinin makul gerekçesi nedir?

Di¤er yandan, sahte belge basman›n suç olmaktan ç›kart›lmas›,
gerek kamu yarar›na ve gerek toplumun bu fiil hakk›ndaki etik de¤er yarg›s›na ayk›r› oldu¤u gibi, “kanun koyucunun kendisine ait daha önceki düzenlemelerle tutarl› olmas› zorunlulu¤u”na da ayk›r›d›r.
Bu fiilin suç olmaktan ç›kart›lmas›n› gerektiren ne olmufltur ki, sahte
belge basmak art›k hukuka uygun bir fiil haline getirilmifltir? Kanaatimizce, sahte belge basman›n suç olmaktan ç›kart›lmas› suretiyle,
sahte belge düzenleme ve kullanma suçu bir ölçüde kolaylaflt›r›lm›flt›r. Çünkü, “sahte belge bas›m›”, bast›r›lmak istenen belgeyi düzenleme
ve kullanma -ödevi ve- yetkisi bulunmayan kifliler taraf›ndan belge bast›r›lmas› halinde söz konusu olmaktad›r. ‹lgili belge, Maliye Bakanl›¤› ile
anlaflmas› olan bir matbaada bast›r›l›yor olsa dahi, bast›ran kimsenin o
belgeyi düzenleme ve kullanma yetkisi yoksa, “sahte belge bas›m›” fiili
gerçeklefltirilmifl olmaktad›r. Sahte belge bast›ran kimsenin bu belgeyi
düzenleyerek sahte belge düzenleme fiiliyle kaçakç›l›k suçunu iflleyece¤i
son derece aç›kt›r. Çünkü, kimse, düzenlemeyece¤i bir belgeyi bast›rmak
istemez. Sahte belge bas›m› suç olmaktan ç›kart›larak, matbaa sahiplerinin sahte belge basmalar›n›n yolu aç›lmakta, dolay›s›yla sahte belgeye
ulaflmak kolaylaflt›r›lmaktad›r.

c.Vergi mahremiyeti suçunun TCK md.239’a göre cezaland›r›lmas› öngörülmüfltür (5728 SK md. 278)

Vergi mahremiyeti suçunu düzenleyen VUK md.362’de suçun cezas›
aç›kça belirlenmemifl, “TCK md.198’de yaz›l› cezan›n iki kat›n›n uygulanaca¤›” hükmolunmufltu. 765 say›l› TCK yürürlükten kalk›nca,
04.11.2004 tarihli 5252 SK41 md.3 ile, “yürürlükten kald›r›lan TCK’ya yap›lan yollamalar›n, 5237 say›l› yeni TCK’n›n bu hükümlerin karfl›l›¤›n› oluflturan maddelere yap›lm›fl say›laca¤›” öngörüldü. Ancak, eski TCK
md.198’in 5237 say›l› TCK’da karfl›l›¤›n› oluflturan bir maddenin olup olmad›¤› tart›flmal›yd›. 5728 SK ile, VUK md.362’de çok önce yap›lmas› gereken bir de¤ifliklik gerçeklefltirilmifl, vergi mahremiyeti suçunun yeni
TCK’daki hangi madde çerçevesinde cezaland›r›laca¤› aç›kça belirtilmifltir. Buna göre, VUK’da yaz›l› vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan
kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239
uncu maddesi hükümlerine göre cezaland›r›lacakt›r. Bu ba¤lamda, vergi
mahremiyetinin ihlali suçunun cezas›, bir y›ldan üç y›la kadar hapis
ve befl bin güne kadar adli para cezas›d›r42. 5728 SK ile de¤iflik VUK
___________________________________________________

(41) RG t.13.11.2004, S.25642
(42) TCK md.239: “(1) S›fat veya görevi, meslek veya sanat› gere¤i vak›f oldu¤u ticari s›r, bankac›l›k s›rr›
veya müflteri s›rr› niteli¤indeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kiflilere veren veya iffla eden kifli, flikayet
üzerine, bir y›ldan üç y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r. Bu bilgi
veya belgelerin, hukuka ayk›r› yolla elde eden kifliler taraf›ndan yetkisiz kiflilere verilmesi veya iffla
edilmesi halinde de bu f›kraya göre cezaya hükmolunur.
===>
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md.362’de, “TCK’n›n 239’uncu maddesinde yer alan ceza uygulan›r” fleklinde bir ibare de¤il de, “TCK’n›n 239’uncu maddesi hükümlerine göre cezaland›r›l›r” ibaresinin tercih edilmesi, kanun koyucunun, TCK
md.239’daki düzenlemenin tamam›n› vergi mahremiyeti suçu bak›m›ndan geçerli k›ld›¤›na iflaret etmektedir.
d.Mükellefin özel ifllerini yapma suçunun TCK md.257, f.1’e göre cezaland›r›lmas› öngörülmüfltür (5728 SK md.279)

VUK md.363’de mükellefin özel ifllerini yapma suçunun karfl›l›¤›nda,
765 say›l› TCK md.240’daki cezan›n uygulanmas› öngörülmekteydi. 5237
say›l› TCK’n›n yürürlü¤e girmesiyle cezan›n ne oldu¤u konusunda ortaya
ç›kan belirsizlik, 5728 SK’da, cezaland›rman›n “yeni TCK md.257, f.1’e
göre” yap›laca¤› öngörülerek ortadan kald›r›lm›flt›r. Bu de¤ifliklik sonras›nda, mükellefin özel ifllerini yapma suçunun cezas›, bir y›ldan üç
y›la kadar cezas›d›r43. TCK md.257, f.1’e yap›lan at›f flekli, bu f›krada yer
alan suç unsurlar›n›n, mükellefin özel ifllerini yapma suçu bak›m›ndan
da aranaca¤›n› göstermektedir. Dolay›s›yla, mükellefin özel ifllerini yapmak suretiyle, “kiflilerin ma¤duriyetin ve ya kamunun zarar›na neden
olunmas› ya da kiflilere haks›z bir kazanç sa¤lanmas›” flartt›r44.

e.VUK md.5’de aç›klanmas›na izin verilen bilgiler yoluyla mükellefin haysiyet, fleref ve haklar›na tecavüz halinde ceza uygulanmas›,
tamamen TCK’ya b›rak›lm›flt›r (5728 SK md.272)

Vergi mahremiyeti kapsam›nda kabul edilmeyerek aç›klanmas›na
izin verilen bilgiler (VUK md.5, f.2, f.3 ve f.4) yoluyla mükellefin haysiyet,
fleref ve haklar›na tecavüz edilmesi halinde (765 say›l›) TCK md. 480, md.
481 ve md. 482’deki cezalar›n üç kat a¤›rlaflt›r›lacak uygulanmas›n› öngören VUK md.5, son f›kra, c.2 yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu f›kran›n yeni haline göre, “Aç›klanan bu bilgiler ele al›narak mükelleflerin haysiyet,
fleref ve haklar›na tecavüz edilemez.” Görüldü¤ü üzere f›kran›n yeni halinde sadece VUK md.5’de belirtilen bilgileri kullanarak mükelleflerin
haysiyet, fleref ve haklar›na tecavüz edimesi yasaklanmakta, ancak karfl›l›¤›nda herhangi bir ceza öngörülmemektedir. Bu nedenle, söz konusu
fiil art›k, ancak ilgili TCK hükümleri çerçevesinde bir suç teflkil ediyorsa
___________________________________________________

(2) Birinci f›kra hükümleri, fenni keflif ve bulufllar› veya s›nai uygulamaya iliflkin bilgiler hakk›nda da
uygulan›r.
(3) Bu s›rlar, Türkiye'de oturmayan bir yabanc›ya veya onun memurlar›na aç›kland›¤› takdirde, faile
verilecek ceza üçte biri oran›nda art›r›l›r. Bu halde flikayet koflulu aranmaz.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsam›na giren bilgi veya belgeleri aç›klamaya
mecbur k›lan kifli, üç y›ldan yedi y›la kadar hapis cezas›yla cezaland›r›l›r.”
(43) TCK md.257, f.1: “1) Kanunda ayr›ca suç olarak tan›mlanan haller d›fl›nda, görevinin gereklerine
ayk›r› hareket etmek suretiyle, kiflilerin ma¤duriyetine veya kamunun zarar›na neden olan ya da
kiflilere haks›z bir kazanç sa¤layan kamu görevlisi, bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› ile
cezaland›r›l›r.”
(44) DONAY, 172 vd.
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cezaland›r›lacakt›r. Burada özellikle hakarete iliflkin TCK md.125’in45 ihlali söz konusu olabilecektir, ki TCK md.125, f.1 gere¤ince hakaret suçunun cezas›, üç aydan iki y›la kadar hapis veya adli para cezas›d›r.
f. Görevini ihmal veya suiistimal eden muhtar ve ihtiyar heyeti
üyelerinin TCK’daki görevi kötüye kullanma suçuna iliflkin hükümlere göre cezaland›r›lmas› öngörülmüfltür (5728 SK md.274)
Ekim ve say›m beyan›yla ilgili olarak VUK d.244 ve md.245’de kendilerine verilen görevleri ihmal ya da suiistimal eden muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine uygulanacak ceza de¤ifltirilmifltir. fiöyle ki, de¤ifliklik öncesinde VUK md.246, son f›kra gere¤ince, görevini ihmal veya suiistimal
eden muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri hakk›nda 765 say›l› TCK md.230 ve
md.240’a göre takibat yap›lmas› gerekliydi. TCK md.230, “memuriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gösterme veya üstün yasaya göre
verdi¤i buyruklar› geçerli bir neden olmaks›z›n yapmama” halinde üç aydan bir y›la, bu fiillerden dolay› devletin zarar görmesi halinde alt› aydan üç y›la; TCK md.240 ise, “yasada yaz›l› hallerden baflka hangi nedenle olursa olsun görevi kötüye kullanma” halinde ise bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› öngörmekteydi. Ancak, 765 say›l› TCK yürürlükten
kalkt›¤› için, kanun koyucu VUK md.246, son f›kray› de¤ifltirerek, art›k
5237 say›l› TCK’n›n görevi kötüye kullanma suçuna iliflkin hükümlerine
göre cezaland›rma yap›lmas›n› emretmifltir. Görevi kötüye kullanma
suçunu düzenleyen 5237 say›l› TCK md.257 gere¤ince, “görevinin gereklerine ayk›r› hareket eden” ya da “irtikap suçunu oluflturmad›¤›
takdirde, görevinin gereklerine uygun davranmas› için veya bu nedenle
kiflilerden kendisine veya baflkas›na ç›kar sa¤layan” kamu görevlisi bir
y›ldan üç y›la kadar, “görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösteren” kamu görevlisi ise alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas›yla cezaland›r›lacakt›r. Görevin gereklerine ayk›r› hareket ya da görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme yoluyla suçun ifllenmifl oldu¤undan bahsedebilmek için, ayr›ca bu suretle “kiflilerin ma¤duriyetin
___________________________________________________

(45) TCK md.125: “(1) Bir kimseye onur, fleref ve sayg›nl›¤›n› rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya
olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, fleref ve sayg›nl›¤›na sald›ran kifli, üç aydan
iki y›la kadar hapis veya adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r. Ma¤durun g›yab›nda hakaretin
cezaland›r›labilmesi için fiilin en az üç kifliyle ihtilat ederek ifllenmesi gerekir.
(2) Fiilin, ma¤duru muhatap alan sesli, yaz›l› veya görüntülü bir iletiyle ifllenmesi halinde, yukar›daki
f›krada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karfl› görevinden dolay›,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düflünce ve kanaatlerini aç›klamas›ndan, de¤ifltirmesinden,
yaymaya çal›flmas›ndan, mensup oldu¤u dinin emir ve yasaklar›na uygun davranmas›ndan dolay›,
c) Kiflinin mensup bulundu¤u dine göre kutsal say›lan de¤erlerden bahisle,
‹fllenmesi halinde, cezan›n alt s›n›r› bir y›ldan az olamaz.
(4) Hakaretin alenen ifllenmesi halinde ceza alt›da biri oran›nda art›r›l›r.
(5) Kurul hâlinde çal›flan kamu görevlilerine görevlerinden dolay› hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu
oluflturan üyelere karfl› ifllenmifl say›l›r. Ancak, bu durumda zincirleme suça iliflkin madde hükümleri
uygulan›r.”
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ve ya kamunun zarar›na neden olmas› ya da kiflilere haks›z bir kazanç
sa¤lamas›” flartt›r.
g.VUK md.367 yeniden düzenlenmifltir (5728 SK md.280)
5728 SK md.280 ile, 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun’un ilgili hükümleriyle ba¤lant›l› olarak ortaya ç›kabilecek tereddütleri aflmak üzere, eski VUK md.367 hükmü, baz› ibarelerde de¤ifliklik yapmak (örne¤in, Cumhuriyet Savc›s›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› fleklinde de¤ifltirilmifltir) ve eski VUK md.360’a at›fta bulunulan k›s›mlar› madde metninden ç›kartmak suretiyle yeniden düzenlenmifltir46.
III. SONUÇ
Yukar›da yap›lan aç›klamalarla ortaya konuldu¤u üzere, her ne kadar “temel ceza kanunlar›na uyum”u sa¤lama amac›yla ç›kart›lan 5728
SK, temel ceza kanunlar›na uyumla ilgisi bulunmayan de¤ifliklikleri de
içinde bar›nd›rmaktaysa da47, özellikle vergi suç ve cezalar› bak›m›ndan
önemli düzenlemeler getirdi¤i aç›kt›r. Bunlar topluca de¤erlendirildi¤inde, kanun koyucunun, sadece suç tiplerine ve k›smen cezalar›na
VUK’da yer verme, bunlara uygulanacak genel ilke ve kurallar konusunda ise, kural olarak, baflta 5237 say›l› TCK olmak üzere temel ceza kanunlar›ndaki sisteme ba¤l› kalma fleklinde bir tercih yapt›¤›n› belirtmek mümkündür. Dolay›s›yla, örne¤in, “bilerek” ibaresine madde
metninde yer verilmese dahi bir vergi suçunun ifllenebilmesi için kast›n
flart oldu¤u, gerekli flartlar›n varl›¤› halinde TCK’daki para cezas›na çevirme, hapis cezas›n›n ertelenmesi ve CMK’daki (md.231)48 hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› gibi düzenlemelerin vergi cezalar› bak›m›ndan
da aynen uygulama alan› bulaca¤› aç›kt›r. 5728 SK öncesinde de VUK’da
mevcut olan bu yaklafl›m, TCK’dan sapma gösteren –kaçakç›l›¤a ifltirak,
para cezas›na çevirme- gibi özel düzenlemelerin yürürlükten kald›r›lmas›
yoluyla daha da pekifltirilmifltir.
Buna karfl›l›k, 5728 SK’n›n vergi kabahat ve yapt›r›mlar› bak›m›ndan
beklentilere cevap vermedi¤i aç›kt›r. 5728 SK’n›n vergi kabahatlerine iliflkin olarak kimi VUK hükümlerini, KabhK ile ilga edilmeden önceki içerikleriyle tekrar yürürlü¤e soktu¤u görülmektedir. Bundan ç›kart›lmas› gereken iki sonuç vard›r: Birincisi, KabhK’nun genel hükümlerinin vergi
kabahat ve yapt›r›mlar› bak›m›ndan geçerli oldu¤u bu flekilde aç›kça
ortaya konulmaktad›r. Çünkü, örne¤in KabhK md. 15, son f›kra,
VUK’un md. 359, son f›kra ve md. 367, f. 4 hükümlerinin ilgili k›s›m___________________________________________________

(46) 5728 SK ile de¤iflik VUK md.367 hakk›nda ayr›ca bkz. yukar›da II, 1, b ve c
(47) Örne¤in, “sahte belge basmay› suç olmaktan ç›karma”n›n temel ceza kanunlar›na uyumla bir ilgili
yoktur.
(48) 5728 SK md.562 ile de¤iflik CMK md.231’de hapis cezas›nda erteleme s›n›r› bir y›ldan iki y›la
ç›kart›lm›flt›r. CMK 231, b.5’e göre, “San›¤a yüklenen suçtan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda
hükmolunan ceza, iki y›l veya daha az süreli hapis veya adlî para cezas› ise; mahkemece, hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verilebilir.”
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lar›n› z›mnen ilga etmemifl olsayd›, kanun koyucunun zaten yürürlükte olan düzenlemelerin ayn›s›n› getirmesine gerek kalmazd›. Zaten yürürlükte olan bir düzenleme, aynen tekrar yürürlü¤e sokulamaz49. Yürürlükte olan bir düzenlemeyi yeni bir kanunla aynen öngörmek, tutars›zl›k ve mant›ks›zl›¤›n yan› s›ra abesle ifltigal olur. ‹kinci sonuç, kanun koyucunun KabhK ile ilga VUK düzenlemelerini tekrar yürürlü¤e koymas›, bu noktalarda Kabahatler Kanunu öncesindeki sisteme geri dönmek istedi¤ini göstermektedir. Bunun vergi kabahat ve
yapt›r›mlar› bak›m›ndan genel bir e¤ilim olup olmad›¤›n›, önümüzdeki zaman gösterecektir. E¤er kanun koyucu KabhK ile ilga VUK düzenlemelerini aynen tekrar yürürlü¤e koymaya devam ederse, bu onun “kabahatler alan›nda sistem birli¤i yaratma” amac›na vergi kabahatlerini dahil etmek istemedi¤ini gösterecektir.
Ancak, tam da bu noktada düflünmek ve sormak gerekir: KabhK öncesinde vergi kabahat ve yapt›r›mlar› bak›m›ndan VUK’da yer alan sistem
çok mu baflar›l›yd›? Kusurdan ba¤›ms›z yapt›r›m uygulamalar›; “ceza
sorumlulu¤un flahsili¤i” gibi –kiflinin ancak kendi iflledi¤i bir eylemden dolay› sorumlu olmas›n› öngören50- bir evrensel ilkeyi ciddiye almama; vergi ziya› kabahatiyle ile genel usulsüzlük kabahatinin içtima›na izin verme, buna karfl›l›k vergi ziya› kabahatiyle özel usulsüzlük kabahatinin içtima›na izin vermeme suretiyle eflitlik ilkesi ihlali; pek çok konuda düzenleme eksikli¤i nedeniyle, Vergi Kabahatleri
Hukuku’nun üzerinde hareket edece¤i temeli saptamada yaflanan
zorluklar; Ceza Hukuku’ndan ödünç al›nan kavramlarla k›smen gerekçelendirilip k›smen gerekçelendirilemeyen yarg› kararlar›; ve tüm
bunlara ba¤l› olarak yar›m yüzy›l› yak›n bir dönemde sürekli de¤iflikliklere maruz kalm›fl, geliflememifl bir cüce sistem” Kanun koyucu
buna dönmeyi mi arzu etmektedir?

___________________________________________________

(49) Bkz. ve krfl. ERDEM, http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/yazdir.php?haber_id=2344
(50) CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, 43
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