
T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI 

VERGİ HUKUKU BİLİM DALI 

 

 

 

 

EKONOMİK SUÇ TARTIŞMALARI IŞIĞINDA TÜRK 

HUKUKUNDA VERGİ SUÇLARI 
 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

 

Buket KÖKSAL 

 

 

 

 

 

 

Ankara - 2010



T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI 

VERGİ HUKUKU BİLİM DALI 

 

 

 

 

EKONOMİK SUÇ TARTIŞMALARI IŞIĞINDA TÜRK 

HUKUKUNDA VERGİ SUÇLARI 
 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

HAZIRLAYAN 

Buket KÖKSAL 

 

 

 

TEZ DANIŞMANI 

Prof. Dr. Mustafa AKKAYA 

 

 

 

Ankara - 2010



 

 II

 



 

 I

İÇİNDEKİLER 
 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................... I 

KISALTMALAR LİSTESİ ......................................................................................... IV 

GİRİŞ ................................................................................................................................1 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİK SUÇ ...........................................................................................................4 

I. EKONOMİK SUÇLARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ .................................4 

A. Ekonomik Suç Kavramı-Tarihçesi-Tanımı-Tasnifi ...................................................4 

1. Kavram...................................................................................................................4 

2. Tarihçe....................................................................................................................6 

3.Tanım.....................................................................................................................11 

4.Tasnif.....................................................................................................................16 

a. Doktrinde..........................................................................................................16 

b.Avrupa Birliği’nde ............................................................................................17 

B. Karşılaştırma: Geleneksel Suçlar Ve Ekonomik Suçlar ..........................................18 

II. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN EKONOMİK SUÇLAR.................................22 

A.Ceza Hukuku'ndaki Genel Suç Tasnifinde ...............................................................22 

1. Suçun Manevi Unsuru Kriteri ..............................................................................22 

2. Saik Kriteri ...........................................................................................................23 

3. Suçlu Kriteri .........................................................................................................23 

4. Failin Sıfatı Kriteri ...............................................................................................23 

5. Pasif Süje Kriteri ..................................................................................................24 

6. Ceza Kriteri ..........................................................................................................24 

7. Hareket ve Netice Kriterleri .................................................................................24 

8. Zaman ve Yer Kriterleri........................................................................................24 

9. Suçun Maddi Konusu Kriteri ...............................................................................25 



 

 II

10.Kanuni Tipe Uygunluk Kriteri ............................................................................25 

11. Suçun Hukuki Konusu Kriteri............................................................................25 

B.5237 Sayılı TCK’daki Yeri .......................................................................................26 

C.Anayasa Mahkemesi Kararların'da Yeri ...................................................................29 

1-Taahhüdü İhlal ......................................................................................................29 

2-Karşılıksız Çek Keşide Etmek ..............................................................................30 

D.Ceza Hukuku Bakımından Ekonomik Suç...............................................................33 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL ANLAMDA VERGİ SUÇLARI .....................................................................36 

I. VERGİ SUÇU .............................................................................................................36 

A. Vergi Suçu Kavramı-Tanımı-Tasnifi .......................................................................36 

1.Kavram..................................................................................................................36 

2.Tanım.....................................................................................................................37 

3.Tasnif.....................................................................................................................38 

B.Mali Nitelikteki Vergi Suçları İle Ceza Hukuku Anlamındaki Vergi Suçlarının 

Karşılaştırılması ...........................................................................................................40 

1.Mali Nitelikteki Vergi Suçlarının Hukuki Niteliği ................................................40 

a.Vergi Zammı Görüşü:........................................................................................40 

b.Tazminat Görüşü: ..............................................................................................41 

c.Ceza Hukuku Anlamında Para Cezası Olduğu Görüş .......................................41 

d.İdari Yaptırım Görüşü .......................................................................................42 

2.Anayasa Mahkemesi Karalarında Mali Nitelikli Vergi Suçlarının 

Değerlendirilmesi .................................................................................................43 

a.Anayasa Mahkemesi’nin 2001/3 Esas, 2005/4 Karar Sayılı Kararı ..................43 

b.Anayasa Mahkemesi’nin 2001/487 Esas, 2005/2 Karar Sayılı Kararı..............46 

3.Ceza Hukuku Anlamındaki Vergi Suçlarının Hukuki Niteliği ..............................54 

a. Koruduğu Menfaat Yönünden..........................................................................54 



 

 III

b.Mahsus Suç Niteliği Yönünden.........................................................................57 

c.Vergisel Saiklerle İşlenip İşlenmedikleri Yönünden .........................................62 

d.Serbest Hareketli Suç Olup Olmadıkları Yönünden .........................................65 

II. EKONOMİK SUÇ ANALİZİYLE VERGİ SUÇLARI .........................................66 

III. EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA SÖYLEMİNE BAKIŞ .....................67 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ................................................................................70 

A.Önleme Aşaması.......................................................................................................70 

B.Tespit Aşaması..........................................................................................................72 

C.Yargılama Aşaması ...................................................................................................74 

D.Cezalandırma............................................................................................................76 

KAYNAKÇA ..................................................................................................................80 

ÖZET...............................................................................................................................86 

ABSTRACT....................................................................................................................88 

 



 

 IV

KISALTMALAR 

AB  : Avrupa Birliği 

AYM  : Anayasa Mahkemesi 

AYMK : Anayasa Mahkemesi Kararı 

C.  : Cilt 

CMK.  : Ceza Muhakemeleri Kanunu 

E.  : Esas no 

GVK  : Gelir Vergisi Kanunu 

IRS  : International Revenue Service 

İİK  : İcra İflas Kanunu 

İ.Ü.  : İstanbul Üniversitesi 

İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 

K.  : Karar no 

mad.  : Madde 

s.  : Sayfa 

S.  : Sayı 

T.C.  : Türkiye Cumhuriyeti 

TCK  : Türk Ceza Kanunu 

TOBB  : Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği 

TUSİAD : Türk Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği 

vb  : ve benzeri 



 

 V

VUK  : Vergi Usul Kanunu 

YCGK : Yargıtay Ceza Genel Kurulu 



 

 

GİRİŞ 

Günümüzde devletler arasındaki güç yarışında ekonomik gücün önemi inkar 

edilemez boyuttadır. Ekonomik bağımsızlığı ve hızlı kalkınmayı gerçekleştirmek için 

devletlerin ellerindeki temel kaynak kamu gelirleridir. Kamu gelirlerinin büyük 

çoğunluğunu ise vergiler oluşturmaktadır. Ekonomik bağımsızlığı ve hızlı kalkınmayı 

sağlayacak yapının oluşturulması ve devletin genel ekonomi politikası çerçevesinde ne 

tür düzenlemeler yapacağı önemli bir konudur. Devletin ekonomik alanda nelere izin 

vereceği, neleri yasaklayıp ihlalini cezaya bağlayacağı bir başka ifade ile ne tür 

davranışların ekonomik suç sayılacağı, ekonomik suçların ceza sistemi içerisinde nereye 

yerleştirileceği ve bunlara ne tür cezalar verileceği, bu cezalardan hangisinin daha 

caydırıcı olacağı ekonomi ve suç politikasının uğraş alanını oluşturmaktadır.  

Ekonomik suçlar son yıllarda hızlı bir gelişme süreci geçirmiş ve suç kategorileri 

arasında önemli bir yere gelmiştir. Bu gelişme sürecinde hangi suçların ekonomik suç 

olduğu örneklendirilerek anlatılmaya çalışılmıştır. Yapılan her tasnifte ‘Vergi Suçları’ 

özellikleri itibariyle ilk sıralarda yer almış ve ekonomik suçların en önemli örnekleri 

arasında gösterilmiştir. 

Kamu gelirlerinin önemli bir bölümünün vergilerden oluştuğu bir gerçektir. Bu 

nedenle toplanan vergilerin miktarını arttırmak için değişik yollar aranmıştır. Vergi 

kanunları ile getirilen düzenlemelerin etkili olması ve vergi kayıplarını önlemek için 

idari nitelikteki cezalar ve hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörülmüştür. Bu yaptırımlarla 

vergi kayıp ve kaçakları önlenmeye çalışılmıştır. Ülkemizde vergi suçları yaptırım türü 

esas alınarak ‘Mali Nitelikteki Suçlar ve Cezalar’ ile ‘Ceza Hukuku Anlamındaki Suçlar 

ve Cezalar’ olarak ikili bir ayrım içinde incelenmektedir.  



 

 
2

Çalışmamızda özü itibariyle vergi suçları ekonomik suç analiziyle irdelenecektir. 

Çalışma esas itibariyle iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, ekonomik suçlar 

üzerinedir. İkinci bölüm, ekonomik suç çerçevesinde Türk hukukundaki vergi suçlarının 

değerlendirilmesini içermektedir.  

Tezin birinci bölümünde ekonomik suç kavramı, tarihçesi ve tanımı ele 

alınmıştır. Ardından ekonomik suçun tasnifi, doktrin ile AB tarafından yapılan tasnif 

şeklinde ayrı başlıklar halinde incelenmiş ve ekonomik suçların doğuş yeri olan ABD’ 

deki durum kısaca özetlenmiştir. Ayrıca  ekonomik suçların geleneksel suçlardan 

farklılıklarına vurgu yapılarak ekonomik suçların ceza hukukundaki ve mahkeme 

kararlarındaki yeri incelenmiştir. Ekonomik suç kavramı ceza hukuku gözlükleri ile 

olumlu ve olumsuz değerlendirilerek bu değerlendirmeler sonucunda bir suçu ekonomik 

suç olarak nitelendirmenin ne anlama geleceği saptanarak bir suçun ekonomik suç 

olarak nitelendirilmesinin suçun anlamlandırılmasına mı, ekonomik cezaya 

bağlanmasına mı yoksa başka bir amaca mı hizmet edeceği konusu değerlendirilmiştir. 

Tezin ikinci bölümünde, genel anlamda vergi suçları incelenmiş ve mali 

nitelikteki vergi suçları ile ceza hukuku anlamındaki vergi suçlarının farklılıkları 

değerlendirilmiştir. Bu farklılıktan yola çıkılarak vergi suçlarının koruduğu menfaat, 

mahsus suç olup olmadıkları, vergisel saiklerle işlenip işlenmedikleri, serbest hareketli 

suç olup olmadıkları özellikleri üzerinde durularak vergi suçlarının ekonomik suç olup 

olmadığı tartışılmıştır. Ekonomik suç olarak nitelendirilmenin ne anlama geldiği ve 

böylece devletin vergisel kaybı sayesinde bireylerin elde edeceği ekonomik menfaatin 

ceza hukuku anlamındaki vergi suçlarının mı yoksa mali nitelikteki vergi suçlarının mı 

var oluş sebebini ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmaya çalışılmıştır. Böylelikle vergi suç 

ve cezalarının ekonomik suç çerçevesinde hukuki niteliğinin sınırları çizildikten sonra 
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kanaatimizce olması gereken sistem dört aşamalı şekilde ifade edilmiş ve sonuç 

kısmında çalışmanın bulguları ve öneriler sunulmuştur. 

  

. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİK SUÇ 

I. EKONOMİK SUÇLARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 

A. Ekonomik Suç Kavramı-Tarihçesi-Tanımı-Tasnifi 

1. Kavram 

Suç, ahlak düzenini ağır bir şekilde bozan ve bu nedenle devletin hoş 

göremeyeceği bir fiil, her zaman ve her yerde ortalama bir dürüstlük ve merhamet 

duygularına saldırıyı ifade eden bir hareket,  bireysel güdüler tarafından meydana 

getirilen ve hayat koşullarını bozan belli bir çağda halkın ortalama ahlak duygularına 

aykırılık teşkil eden hareketler, cezalandırılabilir hareketler olarak farklı biçimde 

tanımlanmıştır1. Suçlar kasıtlı suçlar, taksirli suçlar, tehlike suçları, ekonomik suçlar  

gibi çeşitli tasniflere tabi tutulmuştur. Bu tasniflere göre verilecek cezalar farklılaşmış 

ve böylece çeşitli suç kategorileri ortaya çıkmıştır. Ekonomik suç kavramı da bu 

çerçevede yeni bir suç kategorisi olarak 20. yüzyılda tartışılmaya başlanmıştır. 

Ekonomik suçun çatısını ekonomi hukuku oluşturmaktadır.  Ekonomi hukuku da 

ekonomik düzeni hüküm altına alan ve düzenleyen kurallar bütünüdür. Geniş anlamda 

ekonomi hukuku, bireyler arasındaki ekonomik ilişkileri yani malların ve hizmetlerin 

üretim ve paylaşımıyla ilgili bütün faaliyetleri düzenleyen kurallar bütünü olarak 

tanımlanmaktadır2. Ekonomi hukuku çok geniş bir alanı kapsamakta olup sınırlarını 

kesin biçimde belirlemek ve üzerinde uzlaşılan bir tanımını yapmak zordur. Bugün için 

                                                 
1 ALACAKAPTAN, Uğur;  Suçun Unsurları,  Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları No: 372, Sevinç 

Matbaası, Ankara, 1975, s.2. 
2 SANCAR, Türkan; Ekonomik Suç Gerçekliği Karşısında “Ekonomik Suç Ve Ceza” Söylemi, Çekler 

Hakkındaki 3167 Sayılı Kanunla İlgili Adalet Bakanlığı Taslağı Ve Karşıt Görüşler Sempozyumu, 
Ankara, 12.01.2002, s.6. 
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ekonomi hukukunun alışılmış ölçülerde bir sistematiğinden, politikasından söz 

edilememekte ve bu durumda ekonomi hukukunun içeriksel tanımını tartışılır hale 

getirmektedir3.   

20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen dünya savaşları ve özellikle 1929-1930 

yılları arasında ortaya çıkan dünya ekonomik bunalımı ile birlikte ekonomik suç 

kavramından bahsedilmeye başlanmıştır. Son 30 yılda da bu konudaki çalışmalar 

giderek yoğunlaşmıştır4. 20. yüzyılın ikinci yarısında bir takım değer hükümlerinin 

değişmesi sonucu manevi değerler gerileyip, maddi değerler ön plana çıkmıştır. Bu 

durum ekonomi ve hukuk üzerinde de etkili olmuştur. Bunun sonucunda ekonomik suç 

kavramının mevcudiyeti kesin olarak kabul edilmektedir5.  

Ekonomi hukukunun sınırının ve tanımının kesin olarak belirlenememesi 

ekonomi hukukunun bir parçası olan ekonomik ceza hukukunun ve ekonomik suçların 

tartışmasız ve uzlaşı halinde hukuk sistemine girmesini engellemektedir. Ekonomik 

ilişkilerin ve ticari faaliyetlerin yaygınlaşması ve çeşitlenmesi bu alandaki kuralların 

artışına paralel olarak kural ihlallerinin de artmasına yol açmaktadır6. Dolayısıyla 

ekonomik çeşitlilik arttıkça ekonomi hukukunun alanı genişlemekte ve bunun bir 

sonucu olarak da ekonomik suç kategorisine yeni suçlar eklenmektedir. 

                                                 
3 İbid, s.24. 
4 DURSUN, Selman; Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı 

İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, s.27. 
5 NUHOĞLU, Ayşe, ÜZELTÜRK, Hakan;  Ekonomik Suçlarda Suç Ve Ceza Politikası, 1992 Yılında 

TÜSİAD Bilim Ödülü Alan Yayınlanmamış Çalışma, s.1. 
6 TİRYAKİ, Tercan, GÜRSOY, Türker; Ekonomik Suç Kavramı Ve Sigortacılık Suçlarının Bu Açıdan 

Değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, 55, 2004, s.53. 
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2. Tarihçe 

Bugünkü anlamda ekonomik suçların ve ticari ceza hukukunun ortaya çıkması 

büyük şirketlerin doğumu ile olmuştur7. Başlangıçta özel hukuk müeyyideleriyle 

ihlalleri engelleme yoluna gidilmişken 1. Dünya Savaşı ve bunu takip eden yıllarda 

milli ekonominin özel hukuk müeyyideleriyle korunamayacağının anlaşılması ile ceza 

müeyyidelerine başvurulmuştur8. Dolayısıyla ekonomik suç ve ekonomik ceza hukuku 

çok eski kavramlar olmasına rağmen suçların bilimsel araştırmalara konu edilmesi son 

yıllarda yoğunluk kazanmıştır.  

Ekonomik suçluluğa ilişkin tartışma esas itibariyle belirli bir fail tipinden 

hareketle başlamıştır. Fail kriterine göre ekonomik suç failleri, mesleki ve sosyal 

prestije sahiptirler. Toplum içerisindeki saygınlıklarını ve toplumun kendilerine 

duydukları güveni kötüye kullanıp ekonomik alanda mali boyutları yüksek olan suçlar 

işleyen ve işledikleri suçun ortaya çıkmasını yine ellerindeki bu güçle engelleyen 

kişilerdir.  Edwin C. Hill, 1872’de ekonomik suçluluk üzerine vermiş olduğu bir 

konferansta bu nevi suçlara dikkat çekmiştir9. 20. yüzyılın başlarında Amerika’da 

Thorstein Veblen “Sanayinin Şahinleri” adını verdiği Amerika iç savaşından sonra 

kanunları ihlal ederek para, iktidar ve nüfuz kazanan, hisse senedi 

manipülasyoncularına, hileli faaliyetleri yönünden bankacılara şiddetle karşı çıkmış10, 

1934 yılında Matthew Josephson tarafından kaleme alınan “The Robber Barons” (Lastik 

Baronları) adlı eserde aynı konu işlenerek kamuoyunun ilgisi konunun üzerine 

                                                 
7 NUHOĞLU, Ayşe, ÜZELTÜRK, Hakan, s.4. 
8 İbid, s. 3. 
9 MAHMUTOĞLU, Fatih Selami; Ekonomik Suçlar Bağlamında  Kredi Hukukundan Kaynaklanan 

Suç ve İdari Suçlar,Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s.29. 
10  DÖNMEZER, Sulhi; Ekonomik Suçlar, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 1985, S:7, s:19. 
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çekilmiştir11. Ekonomik suç üzerine ciddi tartışmalar yapılmasını sağlayan olay, Edwin 

Sutherland’ın Amerikan Sosyoloji Derneği'nde ‘Beyaz Yaka Suçluluğu’ konulu ünlü 

konuşması olmuştur. “Konu 'Beyaz Yaka Suçluluğu' başlığı altında ilk kez ve sistematik 

olarak 1939’da Edwin Sutherland12 tarafından ele alınmıştır”13. 

Ceza hukukunun dünyadaki gelişiminde iki temel yaklaşım rol oynamaktadır. 

Bunlardan ilki geleneksel yaklaşım da denilen suçun ahlaka ve toplum düzenine de 

aykırılığını işaret ederek bu aykırılık dolayısıyla failin yaptırıma maruz bırakılmasını 

savunan görüştür. Fakat ceza hukukunun amacının suçun ve suçluluğun önlenmesi 

olduğu ileri süren görüşler ceza hukukunun klasik yapısı değiştikçe daha da çok dile 

getirilmeye başlanmış ve ceza ile sadece failin cezalandırılmasının amaç edinilmesinin 

doğru olmadığı, cezanın toplumsal boyutunun da dikkate alınması gerektiği üzerinde 

durulmuştur. Ceza tayini sırasında ünlü kriminolog Liszt tarafından ortaya atılan “Fiil 

değil fail cezalandırılmalıdır” ilkesi14 de bu yeni görüşün bir örneği olarak verilebilir.  

Bu açıklamalar genel olarak tüm suç tiplerine yöneliktir. Fakat adi suçlar bakımından 

daha  kapsayıcıdır. Çünkü ekonomik suç failleri  toplumda itibar gören kişiler olarak 

bilinirler  ve bu nedenlerle ekonomik suçlarda failleri topluma kazandırma önemli bir 

sorun olarak görülmemektedir. Ekonomik suçlarda önemli nokta olarak ekonomik suçla 

mücadele etmek ön plana çıkmaktadır. 

Ekonomik suç kavramı yönünden yapılacak analizde ekonomik suç alanında 

birçok ülkeye model olmuş ABD sistemine bakmak faydalı olacaktır. 

                                                 
11  Ibid, s:30. 
12  White Collar Crime , Russ Long’s Lecture Notes; Edwin Sutherland,beyaz yaka suçları terimini; ilk 

olarak, suçlu davranışın arkasındaki, örnek suç teorisi olarak öne çıkarılan sosyal patolojinin güçsüz 
yanını ifade etmek için uydurmuştur.                                                                               
(http://www.geometry.net/basic_e/embezzlement_white_collar_crime_page_no_3.php-17.07.2008) 

13  MAHMUTOĞLU, Fatih Selami;  s.29.  
14  YÜCEL, , Mustafa; Kriminoloji Suç Ve Ceza, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yayını, 1998, 

s.9. 
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ABD vergi kanunlarının yönetim ve uygulamasından hazineye bağlı İç Gelir 

İdaresi (Individual Revenue Service) sorumludur. IRS, “mükelleflere, yeterli bilgi temin 

etmekle sorumludur ve hatalı vergi ödemelerini belirlemek, doğrusunu tespit ederek 

tahsil usullerini, olması gereken şekliyle sağlamakla yükümlüdür”15. IRS’nin en önemli 

fonksiyonlarından biri vergi kanunlarının uygulanmasıdır. IRS, federal bazda yetkili bir 

kurumdur. IRS, bütün vergi mükelleflerinin uygun miktarda vergi ödemelerini temin 

etmek için gerektiğinde vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasını sağlar ve bu 

kanunları uygular16.  ABD’nin ekonomik suçlarla ilgili oluşturduğu yapıya baktığımız 

zaman mücadele yöntemlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Sistemin genel yapısı, 

suçları oluşmadan engellemek için kurumsal yapılar kurulması ve kurumsal yapıların 

birbirleriyle iletişim halinde ekonomik suçlarla mücadele yöntemleri geliştirmesi 

üzerine kuruludur. “Ekonomik suçlar, işleniş biçimi yönünden yakalanması oldukça 

zorlu olan modern yöntemleri içerdiklerinden karanlıkta kalma potansiyeli gösteren 

davranış türleridir”17. Bu nedenle ekonomik suçları tanımlamaya çalışmak veya 

ekonomik suçların tasniflerini yapmak yerine mücadele önlemleri üzerinde çalışmak 

daha doğru bir yöntem olacaktır.  

“ABD’ de hangi suçların ekonomik suç ve beyaz yakalı suç sayıldığına dair açık 

ve kesin bir liste bulunmadığını söylemek mümkündür. Ancak doktrinde, suç işlemek 

amacıyla iştirak veya teşekkül meydana getirme, adaleti yanıltma amaçlı yalan beyanlar, 

kamu görevine rüşvet verme, organize suç şirketleri, vergi kaçırma gibi suçların bu 

                                                 
15 AKDEMİR, Tekin, ÖZ, Ersan; ABD Vergi Sistemi, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2002, S.168, 

s.100.  
16 DURAN, Metin; ABD’de Gelir İdaresi Ve Vergi Denetiminin Yapısı, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 

2004, s.192. 
17 YÜCEL, Mustafa; s. 144. 
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kapsamda telakki edildiği görülmektedir”18. ABD hukuk sisteminde19 mücadele için 

kurumsallaşma yöntemine gidilse de beyaz yaka suçluluğunun tanımı da yapılmıştır. 

ABD hukuk sistemi fedreral ve eyalet düzenlemeleri şeklinde iki yönlüdür. 'United 

States Code', ABD'nin genel ve kalıcı kurallarının bulunduğu kanun metnidir. United 

States Code'da federal olarak 'Title' denilen sıralama numaraları ile 1'den 50'ye kadar 

genel düzenleme başlıkları altında bir düzenleme söz konusudur. Title, genel hukuk 

düzenlemeleri başlıklarından oluşmaktadır. Örneğin title 1'de genel hükümlere, title 

18'de suç ve cezaların muhakemesine, title 26'da vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeler 

vardır. Titleların altında bölümler (chapter), bölümlerin altında alt bölümler (subchapter) 

bulunmaktadır. Kanun maddelerine section denilmektedir.   Beyaz yaka suçlarını 

tanımlayan kanun maddesi sec.3791'dir.  'Kamu Sağlığı ve Refah Düzenlemeleri' başlığı 

altında ‘Title 42 The Public Health and Welfare’, adalet sisteminin geliştirilmesi başlıklı 

46. bölümde tanımlar başlıklı 9. alt bölümünün 18. bendinde beyaz yaka suçları, “Bir ya 

da bir dizi kanunsuz davranış sonucu fiziksel olarak olmamak koşuluyla gizleyerek veya 

aldatarak para ya da mülkiyet edinmek veya ödemeden kaçınmak yahut bir başkasının 

parasının ya da mülkiyetinin değer kaybına neden olmak veyahut kişisel veya ortaklık 

avantajına menfaat temin etmek” olarak tanımlanmıştır20.  

Aynı bölümün ‘Ulusal Adalet Kurumu’  başlıklı ikinci alt bölümünün 42. Title 

section 3722 (a) numaralı fıkrasında “National Institute of Justice”21 kurulması 

kararlaştırılmıştır. Aynı maddenin devamında söz konusu kurumun görev ve 

fonksiyonları belirlenmiş ve  (c) numaralı fıkranın (2/f) bendinde “eyaletlerin, yerel 
                                                 
18 ŞENSOY CİN, Şehnaz; Ekonomik Suç Kavramı ve Ekonomik Suçların Kriminolojik Özellikleri, 

Prof. Dr. Çetin Öke Armağanı, s.836. 
19 DICKINSON, Martin B., 2006-2007 Federal Income Tax, Code and Regulations Selected Sections. 
20 Ibid 
21 National Institute of Justice, Adalet Bakanlığı bünyesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla 1984 

yılından beri faaliyet olan adalet program ofisinin organizasyonu içerisinde yer almaktadır. 
(www.ojp.usdoj.gov. - 24.08.2008) 
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idare kuruluşlarının ve bu kuruluşlar arası birliklerin beyaz yaka suçlarının ve rüşvetin 

tespit edilmesi incelenmesi soruşturulması ile mücadele edilmesi ve korunulması 

konusunda imkanların arttırılması ve genişletilmesi ile programlar projeler geliştirilmesi 

federal hükümet, eyaletler, yerel idare kuruluşları arasında işbirliği arttırılarak ve 

genişletilerek beyaz yaka suçlarına ve rüşvete karşı ceza mahkemelerinin tümden 

sayısını arttırarak ve beyaz yaka suçları ile rüşvete karşı mücadele etmek ve korunmak 

için ulusal çapta kapsamlı bir stratejinin yaratılmasının ve uygulanmasının teşvik 

edilmesi hükmüyle ekonomik suçlarda kurumsal mücadele yöntemi benimsenmiştir22. 

Ayrıca aynı yapılanmada, ‘Adli Yardım Bürosu’ sistemi de geliştirilmiştir. Adli 

yardım bürosunun mali desteği sağlanarak beyaz yaka suçlarının ve ekonomik suçların 

önlenmesi ve saptanması ve suçluların yakalanması bakımından federal düzeyde 

'National White Collar  Crime Center'  1992 yılında ekonomik suçluluğun yaygın hale 

gelmesi sonucunda kurulmuştur. National White Collar  Crime Center'ın görevleri 

arasında  ekonomik suç ve suçlular  hakkında toplanan bilgilerin paylaşılması, 

ekonomik suçlara ilişkin araştırma, eğitim ve danışmanlık görevlerinin yapılası, ilgili 

kurumlar arasında bilgi koordinasyonunun sağlanması gibi belli görevler vardır23. 

 ABD vergi sistemine genel  ve özellikle beyaz yaka suçları ve ekonomik suç 

çerçevesi bakımından baktığımızda, kurumsal düzeyde ekonomik suçlarla mücadele 

yolu seçildiği görülmektedir. Bunun yanında suçları önlemeye yönelik yasal 

düzenlemeler de bulunmaktadır. 1990 tarihli 'Crime Control Act'24 buna örnektir. Bu 

kanunun özelliği,  kanunla federal kurumların yetkilerinin finansal suçlara karşı 

mücadelede genişletilmiş olmasıdır. 

                                                 
22 Ibid. 
23 www. Nw3c.org-24.08.2008 
24 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12177848-17.08.2008 
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Kıta Avrupası’ndaki tarihsel süreçte ise 1986 yılında Avrupa Konseyi’nin 

düzenlediği 'Ekonomik Suçların Kriminolojik Yönleri' konulu toplantı  çalışmalara ivme 

kazandırmıştır25. 

“Türkiye’de ekonomik suçların tarihi gelişimi ise Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde çıkan fragmanter kanunlarda bu tür suçlara yer verilmesi ile başlanmıştır. Bu 

konudaki en önemli kanun 1680 yılında çıkarılmış olan 'Sultan IV. Mehmet Kanunu'dur. 

Daha önce Selçuklular döneminde 'Ala üd- Devle Bey Kanunu' diye anılan kanunda 

alıcıyı kandıran satıcı için para cezalarından söz edilmiş, I. Dünya Savaşı sonlarına 

doğru 'Men-i İhtikar Kanunu'nda, II. Dünya Savaşı sırasında çıkarılan 'Milli Korunma 

Kanunu'nda da çeşitli ekonomik suçlar yer almıştır26.  

3.Tanım 

Ekonomi alanının dinamikliği, ekonomi ile ilgili işlemlerdeki çeşitlilik herkes 

tarafından kabul edilen bir ekonomik suç tanımının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu 

zorluk terimin ne olacağı noktasında başlamaktadır. 

Ekonomik suç teriminin yanı sıra şövalyeler suçluluğu,  mesleki suçluluk, beyaz 

yaka suçluluğu, işletme suçluluğu, ticari suçluluk ve mali suçluluk terimlerinin de 

ekonomik suçlar için kullanıldığı tespit edilmektedir. 

Şövalyeler suçluluğu, konu ile ilgili en uzak terimdir. Ekonomik suç ile benzer 

özelliği yüksek sosyal düzeydeki kişiler tarafından işlenmesidir. Mesleki suçlulukta ise 

suç ve mesleki faaliyet arasındaki ilişki esas alınmaktadır27. Beyaz yaka suçluluğu28 

                                                 
25 SANCAR, Türkan, s.9. 
26 NUHOĞLU, Ayşe, ÜZELTÜRK, Hakan, s.10. 
27 PRADEL, Jean; Mali Suçluluk: Kavramlar Ve Temel Açıklamalar, İÜHFM, C.LX 1-2,2002, s.311, 

Çeviren: KANGAL, T. Zeynel. 
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yüksek sosyal statü sahibi olan kişilerce29 faaliyetleri çerçevesinde ve sırasında, bir 

teşebbüs veya şirket lehine veya başkalarının malvarlığı veya haklarına karşı işlenen 

fiillerden oluşur30. Yapılan tanım irdelendiğinde beyaz yaka suçlarının söz konusu 

olabilmesi için öncelikle failin saygın ve yüksek sosyal statüde bulunması ve suçun 

mesleki faaliyet alanında işlenmesi şeklinde iki temel unsurun bir arada bulunması 

gerekmektedir. Burada yüksek sosyo-ekonomik sınıf kavramı sadece servetle değil aynı 

zamanda failin genel toplumdaki prestiji ve saygınlığı ile açıklanır. Bunun gibi işlenen 

suç mesleki amaç ve uygulamalarla bağlantılı olmalıdır. “Örneğin bir dolandırıcılık suçu 

toplumda saygınlığı olmayan, tanınmayan bir fail tarafından veya bir adam öldürme 

suçu saygın bir iş adamı tarafından alelade bir nedenle işlendiğinde, bu suçlara beyaz 

yaka niteliği vermezken; aynı dolandırıcılık suçu bir emlakçı tarafından bir evin 

satışında veya adam öldürme suçu bir fabrikatör tarafından grev sırasında işlendiğinde 

söz konusu suçlar beyaz yaka suçları kapsamında değerlendirilmektedir”31. 

“Sutherland’e göre büyük şirketler kanunları sık sık ihlal etmekte, bu tür fillerin 

izahında kişisel ve sosyal patolojinin etkisi çok az olmakta, iş adamları meslektaşları ile 

birlikte bulunurken söz konusu suç teşkil eden davranışları öğrenmekte, beyaz yaka 

suçlarının mali zararlarından çok daha önemli olan husus bunların sosyal çözülmeye 

(dezorganizasyona) ve düşük sosyal ahlaka sebebiyet veren bir güvensizlik yaratmaları 

olduğunu belirtmektedir”32.  

                                                                                                                                               
28 Encarta Ansiklopedisinde, beyaz yaka suçluluğu, orta ya da üst gelir grubundaki insanlar tarafından 

mevcut ekonomik koşullarını etkilemek amacıyla işlenen suç olduğu belirtilmiştir. 
(http://encarta.msn.com/dictionary_white-collar_crime.htlm-24.08.2008.) 

29 Sutherland’ın, birçok iş adamının ve bazı büyük iş kuruluşlarının teşebbüslerinin günlük 
çalışmalarında kanunları nasıl yoğun bir şekilde ihlal etmekte olduklarını açıklamıştır. Sutherland’e 
göre beyaz yaka suçları; “saygınlık ve yüksek statü sahibi kişilerin, mesleklerinin icrasında 
işledikleri suçlardır.” (DÖNMEZER, Sulhi, s.23.) 

30 DÖNMEZER, Sulhi; s.23. 
31 SELMAN, Dursun; Ekonomik Suçlar Ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı 

İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, s.28. 
32 DÖNMEZER, Sulhi, s.23. 
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“İşletme suçluluğu, kuşkusuz zenginlik oluşturmaya ve kar sağlamaya yönelen 

hukuksal yapı anlamındaki bir işletme üzerinde gerçekleştirilen suçluluktur”33. 

Ticari suçluluk34 “zenginlik kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketimi 

faaliyetlerine bağlıdır35.”   

“Mali suçluluk mağdurların zararlarına olarak, hukuka aykırı amaçlarla 

gerçekleştirilen para kazancına bağlı bulunan bir suçluluktur. Mali suçluluk çok biçimli 

suçlardandır, tekniktir, gizlidir”36. 

Görüldüğü gibi ekonomik suç ve ekonomik suçun yerine geçebilecek birçok 

terim kullanılmaktadır37. Bu tanımların benzer yönleri olduğu kadar birbirlerinden farklı 

özellikleri de bulunmaktadır. “Sözü edilen çok çeşitlilik ceza hukuku açısından 

yapılacak tasnifleri güçleştirmekte, bu kavramları içerik olarak daha da karmaşık hale 

sokmaktadır. Bu nedenle ekonomik suça verilecek anlam, bu kapsamda yer alacak ya da 

almayacak davranışların belirlenmesine katkıda bulunacaktır38.” 

Ekonomik suçların ne olduğunu, sınırlarını, özelliklerini belirleyebilmek için 

ekonomik suçu tanımlamanın önemi açıktır. Ekonomik suç için genel kabul gören ve 

üzerinde uzlaşılmış bir tanım olmamakla birlikte gelişen finansal yapı ve buna bağlı 

                                                 
33 PRADEL. Jean; s. 312. 
34 Mukayeseli hukuka baktığımızda Anglo-Amerikan ile Fransız eserleri arasında büyük farklılığın 

olduğu görülür. Anglo-Amerikan ve Alman yazarlar, suç tipi ile meslek arasında bağlantı kurmakta 
ve ekonomik suçları, ekonomik hayat için zaruri olan sosyal itimadın kötüye kullanılmasından doğan 
suçlar olarak tanımlamaktadırlar. Fransızlar ise; ekonomik suçların ayrı bir kategori teşkil 
etmediğini, iş ve ticaret hayatında geçerli işlemler ile ilgili olarak işlenen bütün suçların ekonomik 
suç olduğunu belirtmektedir. (Dönmezer, Sulhi; Suç Siyaseti, İÜHFM C.LII, s.20-21.) 

35 PRADEL, Jean; s.312. 
36 Ibid; s.312-313. 
37 Ekonomik suçun değişik alanları da kapsayan farklı adlandırmaları ile karşılaşılabilmektedir.  “White 

Collar Crime” denilen Beyaz Yaka Suçları ise daha sık kullanılan bir terimdir. Bunlar dışında; kara 
para aklama suçlarını kapsayan “Financial Crime”, işletmeleri, ticari hayatı ilgilendiren “ 
Commercial Crime”, ve “Business Crime”, bilişim suçları için kullanılan “Computer Crime “ ve suç 
örgütleri için kullanılan “Organized Crime” terimlerinin kullanıldıkları alanlar Ekonomik Suçun  
alanları ile de kesiştiğinden kimi zaman Ekonomik Suç yerine de kullanılmıştır. 
(htpp://Encarta.msn.com./dictionary-24.08.2008) 

38 MAHMUTOĞLU; Fatih Selami;  s.28. 
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olarak ortaya çıkan yeni işlemler nedeni ile ekonomik suçların alanı daha da 

genişlemekte ve bu nedenle tanım yapmak zorlaşmaktadır. Ekonomik suç için bazen 

korunan hukuksal yarar, bazen ihlal edilen kural, bazen de her ikisi de ele alınarak 

tanımlar yapılmaktadır. Genelde de ekonomik suçun en sık rastlandığı alanlarda 

örnekleme yapılarak ekonomik suçun içeriği anlatılmaya çalışılmaktadır.  

Sözlük tanımına göre ekonomik suç, “genel ekonomiye karşı işlenen suçlar ve 

ekonomi ve mali düzenlemeleri ihlal eden suçlardır”39. Tercan Tiryaki ve Türker Gürsoy 

ekonomik suçu, bir kişinin veya toplumun herhangi bir iktisadi menfaatinin ihlal 

edilmesi sonucu ortaya çıkan suçları ifade eden bir kavram olarak tanımlamışlardır40. 

Sulhi Dönmezer’ e göre ekonomik suç, “toplumun himaye edilmesi gereken ekonomik 

menfaatlerine zarar veren veya bunları tehlikeye sokan ve bu sebeple yasaklanmış olan 

fiiller”41 iken Reşat Tesal’a göre konusunda iktisadi, ticari ve mali suçlar şeklinde üçlü 

bir ayrım yapmak gerekmektedir. “İktisadi suçlar maddi servetleri elde etmeye yönelen, 

toplum yararına planlı bir düzene bağlanmış bulunan ekonomik nizamı bozacak ve bu 

nizamı sağlayan kaidelere aykırılık teşkil edecek şekilde yapılması ile meydana gelen 

suçlardır.  Ticari suçlar bütün geleneklere ve mevzuu ticari kaidelere aykırı olarak ve 

toplum, düzen ve menfaatlerini bozacak şekilde icrasına kalkışılmasından doğan 

suçlardır. Mali suçlar, devlet ve özel sektör maliyelerine ilişkin olarak girişilen ve 

toplumun ve fertlerin mali itibar ve menfaatlerine ve mali esas ve nizamlarına aykırı 

olan hareketlerdir”42. Alper Güvel ekonomik suçu beyaz yaka suçlarına yaklaşan bir 

şekilde failin niteliğini ön plana çıkararak, “özel, profesyonel ya da teknik becerileri 

                                                 
39 YILMAZ, Ejder; Hukuk Sözlüğü, Ankara, 1982, s.131. 
40 TİRYAKİ Tercan- GÜRSOY Türker; Ekonomik Suç Kavramı Ve Sigortacılık Suçlarının Bu Açıdan 

Değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, 55, 2004, s.53-69. 
41 DÖNMEZER, Sulhi; Ekonomik Suçlar, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 7, 1985, s.19-30. 
42 TESAL, Reşat D.; İktisadi, Ticari, Mali Suçlar, İstanbul, 1972, s.142 . 
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olan kişiler tarafından kişisel veya örgütsel kazanç ya da diğer birey ya da birimler 

aleyhine haksız kazanç sağlama amacıyla genellikle aldatma ya da yalan beyanda 

bulunma yoluyla işlenen yasadışı bir eylem” olarak tanımlamıştır43. Selman Dursun ise 

ekonomik suça iki farklı açıdan yaklaşmış kriminolojik açıdan suçların faillerin 

amaçları suçların işlenmesine neden olan koşullara göre diğer suçlardan ayrıldığını 

ekonomik bir amaçla veya bu nitelikteki bir nedenle işlenen suçlar olduklarını 

belirtmiştir. Hukuki açıdan ise ekonomik suçların ekonomik faaliyetlerin düzenli işleyişi 

şeklindeki genel ekonomik yararı ve bu yararı koruma altına alan hukuk kurallarını ihlal 

ede eylemler olarak tanımlamıştır44.  Fatih Selami Mahmutoğlu, ekonomi hukukunun 

verilerini gözeterek ekonomik suçu; “bir bütün olarak ya da tek tek mevcut ekonomik 

düzenin bütünlüğünü, çalışma biçimini zarara uğratan, tehlikeye sokan, toplumsal 

ilişkilerdeki güveni sarsan her türlü davranış” şeklinde tanımlamıştır45.  Hakan Üzeltürk 

ve Ayşe Nuhoğlu ise ekonomik suçu, “ bir ülkedeki iktisadi, mali ve ticari ilişkileri 

düzenleyen ve o ülkede geçerli olan ekonomik sistemin kurallarına aykırı olan (haksız 

kazanç sağlanmasına, haksız rekabete, arz ve talep dengesinin, üretimin bozulmasına 

yol açan)  ve ceza müeyyidesi ile tehdit altına alınmış olan hareketlerdir.” şeklinde 

tanımlamışlardır46. 

Görüldüğü gibi tüm tanımların çıkış noktaları farklıdır. Bazı tanımlarda fail 

kriterinden yola çıkılarak failin kişiliğini ön plana çıkarırken, bazılarında korunan 

                                                 
43 Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu TOBB, 

(http://www.tobb.org.tr/yayinlar/Ekonomik_Suc_Ceza.pdf-23.12.2010.) 
44 DURSUN, Selman; Ekonomik Suçlar Ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı 

İşlenen Suçlar. Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, s.27. 
45 MAHMUTOĞLU, Fatih Selami; Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan 

Suç ve İdari Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2003, s.34. 
46 NUHOĞLU, Ayşe, ÜZELTÜRK, Hakan;  Ekonomik Suçlarda Suç Ve Ceza Politikası, 1992 Yılında 

TÜSİAD Bilim Ödülü Alan Yayınlanmamış Çalışma. 
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hukuksal ön olana alınarak fiilin, ekonomik düzene karşı işlenmiş olması yeterli kabul 

edilmiştir. 

4.Tasnif 

a. Doktrinde 

Ekonomik suçun47 tanımının kesin bir şekilde yapılamamış olması ve bu konuda 

çeşitli tanımların bulunması ekonomik suçların neler olduğu konusundaki fikirlere de 

yansımış dolayısıyla ekonomik suçları tasnifini güçleştirmiştir.  

Doktrinde Erman, vergi suçlarını, işçi işveren arası iş kanunundan doğan suçları, 

ticaret, sanayi ve müzayedeye hile ve fesat karıştırma suçlarını, dolandırıcılık ve iflas 

suçları ile emniyeti suiistimal, banka ve sigorta suçlarını ticari suç ve ticari ceza hukuku 

kapsamında değerlendirirken48Tesal üçlü ayrım yapmış ve iktisadi, mali ve ticari suçlara 

ilişkin iktisadi suç olarak emeğin kullanılmasını düzenleyen ve bu bakımdan iktisadi 

mevzuattan sayılan iş kanunlarına aykırı hareketleri; ticari suç olarak ticari evrak ve 

senetler üzerinde işlenen suçları, suç niteliği taşıyan hileli ve taksiratlı iflas halleri ve 

mali suç olarak da vergi suçlarını, paralar ve diğer kıymetli mali evraklar üzerinde 

işlenen gayrimeşru fiiller, döviz kaçakçılığını örnek olarak göstermiştir.49   

                                                 
47  Boston College Internal Audit Department, beyaz yaka suçlarının değişik formlarda olduğunu dile 

getirdikten sonra çeşitli örnekler vermiştir. Zimmet, rüşvet, hırsızlık, fiyatlar üzerinde muvazaalı 
olarak oynamak, finansal raporlar üzerine yanlış beyan, çevresel suçlar, korsan faaliyetler,hileli açık 
arttırma, içeriden öğrenme, bilişim suçları, kara para aklama suçları, kredi kartı yolsuzlukları, çek 
yolsuzlukları, haksız tazminat talepleri, çalıntı mal suçları, sigortacılık yolsuzlukları, hileli iflas, 
menkul kıymet hırsızlıkları, tüketici yolsuzlukları, istihdam sahtekarlıkları, her türlü sahtekarlıkları, 
gayrı hukuki banka kredileri, menfaat çatışmaları gibi suçlar beyaz yaka suçları içerisinde 
değerlendirilmiştir.(http://www.bc.edu/offices/audit/fraud/whitecollar.html-24.08.2008) 

48 ERMAN , Sahir; Ticari Ceza Hukuku Genel Kısım, İstanbul, 1976, s.1-2. 
49 TESAL, Reşat D; İktisadi, Ticari, Mali Suçlar, İstanbul, 1972. 
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b.Avrupa Birliği’nde 

Ekonomik suçlar dünya gündeminde önemli bir yer işgal etmekte bu konuyla 

ilgili toplantılar düzenlenmektedir. Konuyla ilgili olarak AB üyesi ülkelerin çalışmaları 

1976 yılında başlamıştır. Değişik zamanda toplanan üyeler ve uzmanlar tarafından 

ekonomik suçların zararlı sonuçlarına dikkat çekilmiş ve bu tür suçların insanların 

ekonomik düzene karşı olan güvenlerinin sarsılmasına yol açtığı belirtilmiştir. Bu tür 

suçlarla mücadelenin zorunlu olması halinde yasal boşlukların doldurulması suretiyle 

cezai yaptırımlara başvurulması gerektiği ifade edilmiştir50. 

Avrupa Konseyi’nce ekonomik suçlar konusunda incelemeler yapmak üzere 

1977 yılında teşkil eden komisyonun 12 Şubat 198151 tarihinde sunduğu raporda 

aşağıdaki suçlar çalışma sınırı içerisinde kabul edilmiştir52: 

1-Kartel Teşkili 

2-Çok uluslu şirket ve teşebbüsler tarafından ekonomik durumun suiistimal 

edilmesi veya hileli uygulamalarda bulunulması 

3-Milletlerarası örgütler veya devletçe tahsis edilmiş olan fonların zimmete 

geçirilmesi yahut hileyle ele geçirilmesi 

4-Enformatik alanında (verilerin, sırların ihlali gibi) işlenen suçlar 

5-Hayali şirketler teşkili 

6-Bilançoların tahrifi, uydurulması, muhasebe tutulması yükümlülüğünün ihlali 

                                                 
50 ERMAN, Sahir; Şirketler Ceza Hukuku, İ.Ü Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1993, s.24. 
51 12.02.1981  tarih ve (PC-R-CA81)12 sayılı karar ile önemli görülen önemli suçlar, tarif verilmeden 

16 başlık altında sayılmıştır. Söz konusu suçlar, en sık karşılaşılan ekonomik suçları kapsamaktadır. 
Fakat 1981’den beri yaşanan süreçte birçok gelişme olmuş ve ekonomik suç çeşitliliği artmıştır. 
Ancak bu 16 kalem halinde sayılan suçlar günümüzde hala önemini korumaktadır. 

52 DÖNMEZER, Sulhi, Kriminoloji, Beta Yayınları, Ankara,1994. 
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7-Şirketlerin sermaye ve ticari durumları hakkında hileler yapılması 

8-Müstahdemlerin, işçilerin sağlık ve güvenliklerine ait normların ihlali 

9-Alacaklılar aleyhine hileler (iflas, sınai ve mülkiyet haklarına tecavüzler gibi) 

10-Tüketiciler aleyhine suçlar (özellikle, malların tağşişi, yalan sunuşlar, kamu 

sağlığına saldırılar, tüketicinin zaaf ve tecrübesizliğinin kötüye kullanılması gibi) 

11- Haksız rekabet (teşebbüs markalarının iğfali dahil) ve yalan reklamlar  

12-Mali suçlar ve teşebbüslerin sosyal yükümlerinden kaçmaları 

13-Gümrük suçları 

14-Para ve döviz suçları 

15-Banka ve borsa suçları 

16-Çevreye karşı işlenen suçlar 

B. Karşılaştırma: Geleneksel Suçlar Ve Ekonomik Suçlar 

Ekonomik suçun bünyesinde barındırdığı zorluklar, ortak bir tanım ve tasnif 

yapılamaması, ekonomik suçların özel kanunlarda mı yoksa genel ceza kanununda mı 

düzenlenmesi ve ekonomik suçların ne tür müeyyidelere tabi tutulması gerektiğidir. Bu 

sorulara yanıt verebilmek için ise ekonomik suçlar ile geleneksel suçlar arasındaki 

farkların belirlenmesi gerekmektedir. Ekonomik suçları önlemek için en etkili 

düzenlemelerin yapılması ve bu düzenlemeler için gerekli müeyyidelere karar verilmesi 

için bu farklardan yola çıkmak gerekmektedir. 

Ekonomik suçun ayrı bir kategori olarak ele alınmasının nedeni ekonomik suçun 

geleneksel suçlara göre farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Ekonomik suçu geleneksel anlamda suçlardan ayıran en önemli farklardan biri 

ekonomik suçun şiddet içermemesidir53. 

Geleneksel suçlarda suçun işlendiği alan ekonomik suçlara nazaran daha 

geniştir. Geleneksel suçlarda suç evreni genel olarak toplumsal alan iken, ekonomik 

suçlarda suç evreni ekonomik hayattır54. 

Ekonomik suçlar, adli suçlara nazaran mahkemelere daha az intikal ederler. 

Mahkemelere daha az intikal etmelerinin nedeni olarak, bu suçların özelliği itibariyle 

meydana çıkarılmalarının zor olması gösterilebilir. Ayrıca ekonomik suçların tespiti, 

ekonomik suçlar işlendikten sonra bunlarla ilgili belgelerin incelenmesinden sonra 

olmakta hatta bazen de fark edilememektedir. Bunların dışında da sürekli gelişen bir 

ekonomik yapının karşısında sabit duran kanun hükümleri bulunmaktadır. Bunlar 

gelişen ekonomik olaylara çoğu zaman ayak uyduramamakta ve böylelikle ekonomik 

suçların ortaya çıkarılmasını güçleştirmektedirler. Bu suçların verdikleri zararlar çok 

büyüktür ve devletler bütçelerinin önemli kısmını bu suçların işlenmesini önlemek için 

kullanırlar55.Ekonomik suçlar, genelde işlenen suçların %3-5 arasını oluşturmasına 

rağmen bu suçlar sonucunda verilen zararlar diğer suçlar sonucu verilen zararlardan kat 

kat fazladır56. 

Geleneksel suçlarda olayı somut olarak fark eden bir kurban, bir birey, bir fail, 

fiziksel bir suç mahalli ve basit bir suç aleti varken ekonomik suçlarda ya kurban yoktur 

                                                 
53 White Collar Crime-Tax Evasion , Tax Fraud, Tax Crimes-GotTrouble.com, beyaz yaka suçlarının  

genellikle iş hayatındaki suçları çağrıştırdığı, herhangi bir şiddet unsuru içermediği ve sonuç olarak 
başka bir insanın vücudunda zarar meydana getirmediği dile getirilmiştir. 
(http://www.geometry.net/basic_e/embezzlement_white_collar_crime_page_no_3.php-17.07.2008) 

54 Ekonomik Suç Ve Ceza Sempozyumu TOBB. 
55 SANCAR, Türkan; Ekonomik Suç Gerçekliği Karşısında “Ekonomik Suç Ve Ceza” Söylemi, Çekler 

Hakkındaki 3167 Sayılı Kanunla İlgili Adalet Bakanlığı Taslağı Ve Karşıt Görüşler Sempozyumu, 
Ankara, 12.01.2002, s.9. 

56 ŞENSOY CİN, Şehnaz; Ekonomik Suç Kavramı ve Ekonomik Suçların Kriminolojik Özellikleri, 
s.840. 
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ya da mağduriyetinin farkında olmayan veya birey olmayan bir kurban vardır. Suç aleti 

ve suç delilleri de çoğunlukla somut değildir57. “Bu tür suçlar zincirleme sirayet etme ve 

tepki husule getirme özelliğini taşımaktadırlar. Bu sebep dolayısıyladır ki, ekonomik 

suçlar yalnız belirli ve somut zararlar vermekle kalmayıp, ülkede geçerli ekonomi 

ahlakının temellerini tahrip edici tesirler de husule getirirler”58. 

Ekonomik suçlarda mağdur sayısı daha fazladır59. Geleneksel suçlarda ise 

ekonomik suçlardaki kadar fazla değildir. Hatta çoğu zaman tek mağdur vardır. 

Ekonomik suçlar topluma daha pahalıya mal olmaktadırlar60. Fakat halk genel olarak 

ekonomik suçlara karşı diğer suçlara nazaran daha az tepkilidir. Bunun nedeni 

ekonomik suçları işleyen kişilerin konumundan kaynaklanmaktadır. Bu suç ekonomik 

yapının anahtarını elinde bulunduran güçlü kişiler tarafından işlenmektedir61. “Bu 

kişiler, suçun toplumsal ve hukuksal tanımını etkileyebilecek durumdadır. Bu suretle 

halkın yasadışı davranışlar konusundaki anlayışlarını da belirleyebilmektedirler”62. 

Ekonomik suçlar kusurluluk yönünden de diğer suçlardan ayrılırlar. Diğer 

suçlarda istisnai birkaç durum dışında “kusursuz suç ve ceza olmaz” prensibi geçerlidir. 

Oysaki ülkemizde ekonomik suçlarda genellikle objektif sorumluluk kabul edilmiştir. 

                                                 
57 Ekonomik Suç Ve Ceza Sempozyumu TOBB. 
58 DÖNMEZER, Sulhi; Ekonomik Suçlar, s.20. 
59 Bazı suçlarda mağdurun sayısının birden fazla olması adeta şarttır. Bu gibi suçlara müphem veya 

seyyar suçlar adı verilir. (NUHOĞLU, Ayşe- ÜZELTÜRK, Hakan; Ekonomik Suçlarda Suç ve Ceza 
Politikası; 1992 TÜSİAD Bilim Ödüllü Yayınlanmamış Çalışması) 

60 İsveç’te yapılan hesaplamalara göre vergi suçları nedeniyle bir yılda hazineden önemli bir miktar 
çalınmaktadır.  Ayrıca milli gelirin %10’unun vergi geliri dışında kaldığı tespit edilmiştir. ( 
NUHOĞLU, Ayşe- ÜZELTÜRK, Hakan; Ekonomik Suçlarda Suç ve Ceza Politikası; 1992 TÜSİAD 
Bilim Ödüllü Yayınlanmamış Çalışması, s:14.) 

61 Ekonomik suçluluk özellikle son 70 yıldan beri kriminolojinin sorunlu alanlarından birisi olarak 
kabul edilmektedir. Öteden beri suçluluk yoksul alt sınıfa ait bir olay gibi kabul ediliyor, zengin ve 
güçlü kişinin fail olabileceği pek düşünülmüyordu. Ancak zengin ve güçlü kişilerin ekonomik 
alanda, mali boyutları çok daha büyük olan suçlar işledikleri ve suçların ortaya çıkmasını engellemek 
için bürokrasiye rüşvet vermek suretiyle kamu yönetimini de aksattıkları ortaya çıkmıştır. ( YÜCEL, 
Mustafa Tören; Kriminoloji “Suç ve Ceza”, Ankara, 1986, s.140-141.) 

62 SANCAR, Türkan; s.14. 
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Objektif sorumluluk günümüzde istisnalar dışında uygulanmayan, kişinin kastetmediği 

suçtan çeşitli sebeplerle sorumlu olması sonucunu doğuran bir sorumluluk şeklidir63. 

Ekonomik suçlar kanunlarımızda genellikle tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. 

Yani suçun oluşması için zararlı bir neticenin meydana gelmesi gerekmemekte zarar 

tehlikesinin varlığı yeterli olmaktadır64. 

Ekonomik suç mahsus suçlardandır65. “Mahsus suçlar, herkesçe 

gerçekleştirilemeyen ve fakat sadece özel vasıflara sahip bulunan kişilerce işlenen 

suçlardır”66.  Bu özel vasıflara örnek olarak belirli bir ticari faaliyeti icra eden tacirler, 

bankayı görev ve yetkilerine göre temsil ve idare eden görevliler gösterilebilirler. 

Geleneksel suçlar adli mercilerde sonuca bağlanır. Geleneksel suçlara hapis 

cezası, adli para cezası, adli kontrol gibi müeyyideler uygulanır. Ekonomik suçlara ise 

hürriyeti bağlayıcı cezalar, adli-idari para cezaları, meslekten ve faaliyetten men gibi 

müeyyideliler uygulanmaktadır. 

Geleneksel suçların büyük bir kısmı üniformalı polis memurları tarafından 

yakalanmakta, ceza mahkemelerinde yargılanmakta ve suçlu bulunanlar hapse atılmakta 

iken ekonomik suçlarda ise suçların büyük bir kısmı idari birimler tarafından 

incelenerek idari cezalar verilmektedir67 . Ekonomik hayata ilişkin bu düzenlemelerin 

çoğunluğunun idari birimler tarafından yapılması doktrinde eleştiri konusu olmuştur. 

Ekonomik hayata ilişkin düzenlemelerde oldukça sık idari nitelikteki ceza yaptırımına 

                                                 
63 NUHOĞLU, Ayşe- ÜZELTÜRK, Hakan; Ekonomik Suçlarda Suç ve Ceza Politikası; 1992 TÜSİAD 

Bilim Ödüllü Yayınlanmamış Çalışma. Naklen, KAYNAK, Altan; Örgütlenmiş Suç Ve Mafya 
(LNC), Yargıtay Dergisi, c.1, s.4, Ekim, 1975. 

64 NUHOĞLU, Ayşe- ÜZELTÜRK, Hakan; Ekonomik Suçlarda Suç ve Ceza Politikası; 1992 TÜSİAD 
Bilim Ödüllü Yayınlanmamış Çalışma, s.16. 

65 Buna karşılık, bir kişinin ya da toplumun herhangi bir iktisadi menfaatinin ihlalini geniş anlamda 
ekonomik suç olarak nitelendiren görüşe göre suçun faili bir önem arz etmeyecektir. Ekonomik suç, 
herkes tarafından işlenebilecektir. Adi suçlardan farkı sadece saik noktasında olacaktır.  

66 DÖNMEZER, Sulhi; Ekonomik Suçlar, s.25. 
67  Ekonomik Suç Ve Ceza Sempozyumu TOBB. 
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yer verilmesi ve bunun yürürlüğe konulan kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerde 

kazuistik hükümlere gerçekleştirilmesi, bu kazuistik düzenlemelerin arasında sistem 

birliğinin olmaması yönünde eleştiriler yapılmıştır68. 

II. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN EKONOMİK SUÇLAR 

A.Ceza Hukuku'ndaki Genel Suç Tasnifinde 

Her disiplinde amaç gerçeğe ulaşma, doğru olanı bulma ve bilme olarak tarif 

edilebilir. Bu nedenle disiplinler kendine özgü bir metot geliştirerek planlı bir 

incelemeyi amaç edinerek planlı bir sistem geliştirirler. Bunun içinse ilk adım, konuları 

tasniflendirmektir.  Böylelikle “konular bir sisteme dâhil edilirken aynı zamanda da 

diğer disiplinlerin konularından da ayrılmış olurlar”69 . 

Ceza hukukunda da bir sistem oluşturmak için konuların homojen ve benzer bir 

yapıda toplanmasına ihtiyaç duyulmuş ve böylelikle geleneksel suç tasnifleri ortaya 

çıkmıştır. Geleneksel suç tasnifleri olarak aşağıdaki kriterler benimsenmiştir. 

1. Suçun Manevi Unsuru Kriteri 

Bu tasnife göre suçlar kasıtla işlenen suçlar ve taksirle işlenen suçlar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Suçların iki büyük gruba ayrılacağı, bu grupların da alt tasniflerinin 

yapılması gerektiği bunun için de diğer tasnif ölçütlerinin yeniden kullanılacağı, 

TCK’da taksirin istisna olarak düzenlendiği, her suçun taksirli halinin olmadığı ve ihlal 

edilen hukuki varlık veya menfaatin aynı olduğu konularında eleştirilmiştir. 

                                                 
68  Özgenç, İZZET; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2010, s:101. 
69  ÇAĞIL, Orhan Münir;  Hukuk Metodolojisi Dersleri, 2. baskı, İstanbul, 1952, s. 5. 
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2. Saik Kriteri 

Saik,  faili suç işlemeye yönelten his veya menfaattir. Bu kritere göre suçlar, 

saiklerine göre gruplandırılmalıdırlar. Saik kriterinin sübjektif temellere dayandığı, 

siyasi ve adi cürümler ayrımından ileri gidemediği, sadece saik kriteri ile suçları tasnif 

etmenin mümkün olmadığı, saiklerin çoğunun kişilere, yerlere göre değişiklik gösterdiği 

hatta kimi suçların saiklerinin tespit edilemediği yönde eleştirilmiştir70. 

3. Suçlu Kriteri 

Suçlunun özelliklerinin temel alınmasını savunan kriterdir.  Her suç, suçlu 

kategorilerinden herhangi birine mensup bir suçlu tarafından işlenebilir. Bu nedenle 

bağımsız bir kriter olma özelliğine sahip değildir. Fail, her ne kadar genel bir tasnif 

kriteri olarak kabul edilemez ise de bunun objektif kritere nazaran tamamlayıcı bir fayda 

sağladığı yönü de bulunmaktadır. Bu bakımdan tamamlayıcı olarak faydalanılmaktadır. 

Bu husus sadece mahsus suçlarda değil aynı zamanda suçların tasnifinde kanunun failin 

vasfını nazara aldığı durumların bütününde de ele alınır. 

4. Failin Sıfatı Kriteri 

Failin durumu ve özel sıfatı ele alınarak yapılan bir sınıflandırmadır. Memur 

suçları ve askeri suçlar gibi belirli kategoriler oluşturmaktadır. Fakat detaylı bir kategori 

oluşturma özelliklerine sahip değildir. Failin sıfat kriteri hiçbir zaman genel bir kritere 

vücut vermez. Tamamlayıcı ve tali bir öneme sahiptir71. 

                                                 
70 TOROSLU, Nevzat; Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Yayınları, No. 273, Ankara, 1970, s:51. 
71 EREM, Faruk ; Ceza Hukuku Hususî Hükümler, Ankara 1968, 1. Cilt, s:1,2. 
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5. Pasif Süje Kriteri 

Suçun mağdurunu esas alan kriterdir. Bu kritere göre suçlar devlet, birey ya da 

devlet, toplum, birey ya da birey, devlet, toplum, aile olarak ayrılmaktadır.  Bu 

ayrımlara ek, beşinci süje olarak devletler topluluğu ekleyenler de vardır72. Görüldüğü 

gibi bu kriterde de suçlar genel gruplara ayrılmakta ve eleştiriler de bu noktada 

toplanmaktadır. 

6. Ceza Kriteri 

Bu kritere göre “toplum, suçları verilen cezanın ağırlığına göre gruplandırır”73. 

Bu ayrım, suçların ilmi bir tasnifine vücut vermez. Ceza, suçun ne türü ne de özelliğidir. 

Cezanın niteliği, kanun koyucunun takdirindedir. Ayrıca ceza kriterine göre yapılan bir 

tasnif, birbirinden tamamen farklı suçların aynı grupta değerlendirilmesine yol 

açabilecektir. 

7. Hareket ve Netice Kriterleri 

Hareket kriteri ele alındığında suçlar  icrai suçlar ve ihmali suçlar olarak; netice 

kriteri ele alındığında ise zarar suçları ve tehlike suçları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu 

tasnifler çok genel olmak ve bu nedenle suçların tasnifine katkı sağlayamamak 

yönünden eleştirilmektedirler. 

8. Zaman ve Yer Kriterleri 

Zaman ve yere göre suçları tasniflendiren kriterdir. Savaş zamanı ve olağanüstü 

hallerin olduğu yerlerde bu ayrım söz konusu olabilir. Fakat istikrarlı olmamak ve suçun 

özelliğine yabancı olmak konularında eleştirilmektedirler. 

                                                 
72  TOROSLU, Nevzat; s:57. 
73  EREM, Faruk; s:5. 
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9. Suçun Maddi Konusu Kriteri 

“Üzerinde suçun husule geldiği insan veya şeye suçun maddî konusu 

denilmektedir”74. Tasnif kriteri olarak maddî konunun esas alınması halinde suçların  

maddî konusu şahıs olan suçlar ve maddî konusu şey olan suçlar olarak öncelikle iki 

büyük gruba ayrılması gerekmektedir. Söz konusu kriter de her suçun maddi konusu 

olmadığı, birçok suçun maddi konusunun ise aynı olduğu bu nedenlerle  mahiyetleri 

itibariyle farklı suçların aynı grupta toplanmalarına sebep olacağı ve böylece suçların 

tasnifinden beklenen faydalar gerçekleşemeyeceği yönlerinde eleştirilmektedir 75 . 

10.Kanuni Tipe Uygunluk Kriteri 

Yapı itibariyle benzer kanuni tiplerdeki suçları bir araya toplamak suretiyle 

oluşturulan kriterdir. Bu ayrımın ceza hukukunda daha çok “Genel Kısım” ve “Özel 

Kısım”ı ayırmak için kullanıldığı görülmektedir. 

11. Suçun Hukuki Konusu Kriteri 

“Suçun hukuki konusu ceza kuralı ile korunan ve bir suçun ihlâl ettiği zarar, 

verdiği veya tehlikeye maruz bıraktığı ferdî, toplumsal, maddî veya maddî olmayan 

menfaattir”76.  Suç tarafından korunan, suç türüne göre değişiklik gösteren ve suç 

tarafından ihlal edilen hukuki varlığı temel almaktadır77. Bu kriter objektif ve genel 

                                                 
74 EREM, Faruk; Suçun Konusu ve Hümanist Doktrin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

1968,  Cilt: 25, S: 1-2, s:4. 
75 TOROSLU, Nevzat; s:61. 
76 EREM, Faruk; Suçun Konusu ve Hümanist Doktrin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

1968,  Cilt: 25, S: 1-2, s:12. 
77 Belli bir fiille ihlâl edilen çeşitli hukuki varlıklar arasından kendisince daha önemli görülen ve suçun 

hukuki mahiyetine daha uygun geleni seçmek kanun koyucuya aittir. Böylece kanun koyucu, normun 
üstün gayesini tespit etmiş olacaktır. (EREM, Faruk, KEYMAN, Selahaattin; Uçak Kaçırma Suçları, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1970, C:27, S:1-4, s:6.) 
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nitelikteki bir ölçütü esas almıştır ve bu yönüyle hukuki konu ölçütüne dayanan bir 

tasnifin diğerlerine göre daha eksiksiz ve kapsamlı olduğu söylenebilir78. 

Geleneksel suç tasnifleri incelendiğinde özellikle ekonomik suçlar için ortaya ve 

çıkan ve ekonomik suçları geleneksel suçlardan ayırma amacını güden bir kriterin 

mevcut olmadığı görülmektedir. Ekonomik suçların tarihsel gelişimi göz önüne 

alındığında geleneksel suç tasniflerinde, ekonomik özelliği ele alan bir kriterin 

olmaması beklenmeyen bir durum olarak görülmemektedir. Ekonomik faaliyetlerin hız 

kazanması, işlemlerin çeşitlenmesi, ekonomik menfaatlerin ihlal edilmesi durumunda 

ortaya çıkan zarar ve bu zararın boyutlarının farkına varılması ile suç tasniflerinde 

yerini alan ekonomik suçları, geleneksel suç tasniflerinde ekonomik yarar sağlama 

saikiyle işlenmesi bakımından saik kriteri, ekonomik işlerle uğraşanlar tarafından 

işlenilebilmesi bakımından fail kriteri gibi ayrımlara da tabi tutmak mümkündür. Fakat 

bu kriterler ekonomik suçun tam olarak diğer suçlardan farkını ortaya çıkaracak 

nitelikte olmadıkları gibi suçları da işlevsel olarak tasnif edebilecek nitelikte değillerdir.  

Geleneksel suç tasniflerinde ekonomik suçları diğer suçlardan ayırabilecek en 

uygun kriterin  hukuki menfaat kriteri olduğu görüşünü savunmak mümkündür. Fakat 

bu kriterin sadece ekonomik kaygılarla, ekonomik suçları diğer suçlardan ayırmak için 

getirilen bir kriter olmadığını belirtmek gerekmektedir. 

B.5237 Sayılı TCK’daki Yeri 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu incelendiğinde, kanunun ikinci kitabında yer alan 

suçların, hukuki menfaat kriterine göre soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kişilere karşı 

suçlar, topluma karşı suçlar ve devlete karşı suçlar olmak üzere dört alt bölüme ve yine 

                                                 
78 TOROSLU, Nevzat; Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara, 2009, s:15. 
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bu bölümlerin de saldırıya uğrayan menfaatlerin değerlendirilmesine göre çeşitli alt 

bölümlere ayrıldığı görülmektedir.  

5237 sayılı TCK’da,  “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar”ı düzenleyen 

münhasır bir bölüm bulunmaktadır79. Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 'Topluma Karşı Suçlar başlıklı üçüncü kısmının 

dokuzuncu bölümünde ayrı bir kategori olarak 'Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Karşı 

İşlenen Suçlar' olarak düzenlenmiştir. Bunlar, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 

fesat karıştırma, fiyatları etkileme, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, 

ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 

açıklanması, mal ve hizmet satımından kaçınma, tefeciliktir.   

Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçların, 'Topluma Karşı Suçlar' başlıklı 

üçüncü kısımda düzenlenmesi, suçların ihlali durumunda korunan değerin toplumsal 

olduğuna vurgu yapmaktadır. 

5237 sayılı TCK ile korunan hukuksal değer bakımından bir ayrıma gidildiği ve 

bunun yansıması olarak da ekonomik değerlerin ihlalinin ayrı bir bölümde hüküm altına 

alındığı görülmektedir. Bu değerlendirme, ekonomik suçların tarihsel gelişim sürecinde 

kazandığı önemle paralellik göstermektedir. Ekonomik değerlerin ihlalinin ceza 

hukukunda münhasır bir bölümde düzenlenmesi ve korunan değerin toplum olarak 

belirlenmesi ekonomik suçların gelişimi için önemli bir adımdır. Bu düzenleme hem 

suçların kategorize edilmesi hem ihlal edilen hukuksal değerlerin niteliklerinin 

                                                 
79  765 sayılı TCK’da; “Ekonomik Suçlara” ilişkin özel bir bölüm bulunmamaktadır. Ekonomik 

değerlerin ihlalini düzenleyen suçlarla ilgili 765 sayılı TCK’ nın “Devlet Aleyhine İşlenen Cürümler 
ve Ticaret ve Sanayiye ve Müzayedeye Hile ve Fesat Karıştırmak Cürümleri” başlığı altında 
düzenlenen suçlar bulunmaktadır. 765 sayılı TCK’ nın 205. ,208., 366., 367., 368. maddeleri örnek 
olarak verilebilir.  
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belirlenmesi hem de ihlal edilen hukuksal değerlere en uygun cezanın verilebilmesi için 

önemli bir değişikliktir.  

 İhlal edilen hukuksal değeri yorumlama, suçları tasniflemekte önemli bir yere 

sahiptir. Suçların koruduğu menfaatlere bakıldığında ve zedelenen bu hukuki menfaatler 

geniş olarak yorumlandığında TCK’da bulunan birçok suç ekonomik suç kategorisine 

sokulabilmektedir80. Fakat bu yaklaşım, ekonomik suçlardan beklenen işlevselliğe 

aykırı olur. Her şeyden önce ekonomik suçların ihlal ettiği değerler bireylerin ekonomik 

değerleriyle sınırlı değildir. Ekonomik suçların ihlal ettiği değerler daha geniş bir alanda 

vücut bulmalıdır. Toplumun genelini etkileyecek bir özellikte bulunmalıdır. Bu noktada 

suçun niceliği önemlidir. Eylem suçu oluşturacak niceliğe sahip olmalıdır.  

 TCK’ da yapılan tasnife bakıldığında, zarar ya da tehlikeye uğrayabilecek 

menfaatlerin ve bu zarar veya tehlikenin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak zararın 

şiddetinin ekonomik açıdan önemli bir değere sahip olup olmadığının dikkate alındığı 

görülmektedir. Önemli olan suça konu olan ekonomik menfaatin suçun ekonomik suç 

olarak değerlendirilip değerlendirilmemesinde temel kıstas olarak ele alınmasıdır. Her 

ekonomik değeri ihlal eden suç, ekonomik suç olarak değerlendirilemez. Önemli olan 

söz konusu suçun, ekonomik suçun en temel özelliği olan büyük çapta ve toplumu 

etkileyecek bir ihlali kapsaması ve ihlal edilen menfaatin bireysel olmamasıdır. İhlal 

edilen menfaat toplumun genelini etkilemektedir. Bireysel ihlalden daha fazla bir olanda 

zararlarını meydana getirmektedirler. 

                                                 
80 Örneğin; mala zarar verme, hırsızlık, yağma ve TCK’nın ikinci kitap, birinci kısım, onuncu bölümde 

düzenlenen “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenen suçlar, geniş bir yorum yapıldığında 
ekonomik suç kategorisine sokulabilir çünkü bir ekonomik değer ihlal edilmektedir. 
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C.Anayasa Mahkemesi Kararların'da Yeri 

Hukuki menfaat kriterine göre bir ayrıma gidildiğinde, TCK'da 'Topluma Karşı 

Suçlar' başlıklı üçüncü kısmının dokuzuncu bölümünde ayrı bir kategori olarak 

düzenlenen ekonomi, sanayi ve ticarete karşı işlenen suçlardan başka özel ceza 

kanunlarında hüküm altına alınan ve Anayasa Mahkemesi kararlarında da ekonomik suç 

olarak nitelendirilen suçlar bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak İİK'nın 340. 

maddesinde düzenlenen 'Taahhüdü İhlal Suçu', 3167 sayılı ve 5941 sayılı yasada 

düzenlenen 'Karşılıksız Çek Keşide Etmek ve Karşılıksız İşlemin Yapılmasına 

Sebebiyet Vermek ve Karşılıksız Çek Düzenlemek Suçları' örnek verilebilir.  

1-Taahhüdü İhlal 

İİK 340. maddesinde düzenlenen taahhüdü ihlal suçunun81, ödeme sözleşmesi 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesiyle ihlâl edilen değerin toplumsal değil bireysel 

olduğu, bu düzenlemenin cezalandırmanın temel ilke ve esaslarına uygun olmadığı, 

tazyik hapsinin suç sayılan eylem, verilecek cezanın türü, süresi ve miktarını 

belirlemede takdir yetkisi gibi konular yönünden ceza hukukunun genel ilkelerine aykırı 

olduğu, diğer cezaların ertelenebildiği ve seçenek yaptırımlara çevrilebildiği halde 

tazyik hapsi cezasında bu durumlar geçerli olmadığından T.C. Anayasa’nın eşitlik 

ilkesine aykırılık oluşturduğu, devletin toplum düzenini sağlamak için ceza verme 

yetkisini istediği biçim ve kapsamda kullanamayacağı, hak ve özgürlüklerin demokratik 

toplum gereklerine aykırı olarak sınırlandırılamayacağı, çağdaş ceza hukukunda failin 

kişilik özelliklerinin de dikkate alınarak seçimlik cezaların ve güvenlik önlemlerinin 
                                                 
81  İİK'nın 340. maddesi: “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde 

kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının 
şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu 
borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye 
edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan 
dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.” 
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uygulandığı, her sanık için doksan güne kadar tazyik hapsi öngörülmesinin hakimin 

takdir yetkisini sınırlandırdığı, bu nedenlerle kuralın T.C. Anayasası'nın 2., 10., 11., 13. 

ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüş ve bu suç için Anayasa Mahkemesi'ne 

iptal davası açılmıştır82. 

Anayasa Mahkemesi, İİK'nın 340. maddesinin T.C Anayasası'na aykırı olup 

olmadığını değerlendirirken her şeyden önce bu suçu, doğrudan sözleşme 

yükümlülüğünün yerine getirilememesi kapsamında değerlendirmemiş ve bireysel suç 

olma iddiasını reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi taahhüdü ihlal suçunu kanunla 

getirilen ve kamu otoritesince yürütülen cebri icranın etkinliğini sağlama amacını 

taşıyan bir suç olarak değerlendirmiştir. Bu suçun işlenmesi halinde cebri icranın 

etkinliği azalacağını belirterek suç için getirilen tazyik hapsinin aynı durumda bulunan 

kişiler için aynı şekilde uygulandığını ve bu nedenle anayasanın 38. maddesine aykırı 

olmadığını, öngörülen eylemi işleyen kişilerle, ceza yargılamasının konusunu oluşturan 

diğer suçları işleyen kişiler farklı konumda bulunduklarından uygulamadaki 

farklılıkların eşitliğe aykırı bir durum olmadığını belirterek oybirliği ile kanun 

maddesinin anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.  

2-Karşılıksız Çek Keşide Etmek 

Karşılıksız  çek keşide etmek, 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 

Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un, 26.02.2003 günlü, 4814 sayılı 

“Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile eklenen geçici 1. maddesinin83 birinci fıkrasının 

                                                 
82 AYMK, E:2006/96, K:2008/65, K.T. 28.02.2008. 
83  “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce karşılıksız çekler hakkında açılmış bulunan davalarda, 

bu tarihten sonra yapılacak ilk duruşmada hazır bulunmayan şikayetçiye, ilk duruşmada hazır 
bulunması veya bir vekil ile kendini temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya vekil de 
göndermediği takdirde şikayetten vazgeçmiş sayılacağı hususunda davetiye çıkarılır. Bu davetiye, 
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birinci tümcesinde yer alan “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce…” ibaresinin, 

T.C. Anayasa’nın 10. ve 36. maddelerine aykırılığı savıyla Anayasa Mahkemesi'nde 

iptal davası açılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi, bu hükmün T.C Anayasası'na aykırı olup olmadığını 

değerlendirirken 3167 sayılı yasanın gerekçesi olan uygulanmasında zaman içinde bazı 

sorunlarla karşılaşıldığı, açılan ceza davalarında ciddi artışların yaşandığı, çağdaş ceza 

hukukunda ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve çeşitlenmesi sonucu bu ilişkilerden doğan 

ve netice itibarıyla cezai müeyyideyi gerektiren eylemlere hürriyeti bağlayıcı cezanın 

başvurulacak en son çare olarak öngörülmesinin, “ekonomik suça ekonomik ceza” 

                                                                                                                                               
şikayetçinin, mahkemeye bildirdiği; mahkemede dinlenmemişse şikayet dilekçesinde belirttiği 
adresine gönderilir. Davetiye tebliğine veya tebliğ edilmiş sayılmasına rağmen üst üste iki 
duruşmaya gelmeyen veya vekil de göndermeyen şikayetçinin şikayetinden vazgeçmiş sayılmasına 
karar verilir. Şikayetçinin veya vekilinin haklı mazereti halinde bu hüküm uygulanmaz. 

 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen karşılıksız çek keşide etme suçu hakkında, 3167 
sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi 
uygulanmaz. 

 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin kapsamına 
giren suç nedeniyle; 

 a) Hükümlü ve tutuklu bulunanların bu hallerinin derhal sona erdirilmesine ve tahliyelerine, 
 b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde bunların dosyalarının ele alınarak 

hükümlüler hakkındaki hapis cezalarının çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasına 
dönüştürülmesine, tutuklular hakkında talep edilmiş olan hapis cezaları yerine çek bedeli tutarı 
kadar ağır para cezasına hükmedilmesine, mahkemesince karar verilir.” 

 Aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi halinde ceza davası açılmaz : 
 a) 8 inci maddeye göre düzeltme hakkının kullanılması, 
 b) 8 inci maddede belirtilen süre geçtikten sonra ve henüz dava açılmadan önce çek tutarı veya 

karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde on iki tazminatın ve 
çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme 
faizinin ödenmesi. 

 Dava açıldıktan sonra hüküm verilinceye kadar geçen süre içinde, çek tutarı veya karşılıksız kalan 
kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde on beş tazminatın ve çekin ibrazından 
ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin 
ödenmesi halinde ceza davası düşer. 

 Hüküm verildikten sonra hüküm kesinleşinceye kadar geçen süre içinde, çek tutarı veya karşılıksız 
kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde on sekiz tazminatın ve çekin 
ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme 
faizinin ödenmesi halinde ceza davası düşer. 

 Hüküm kesinleştikten sonra çek tutarı veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız 
kalan kısmına ait yüzde yirmi tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 
16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde  bütün cezaî sonuçları ile 
birlikte hüküm ortadan kalkar. 

 Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ödemeler hamile veya hamile ödenmek üzere muhatap bankaya 
yapılabilir. 
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ilkesinin doğmasına yol açtığı, bu gelişme nedeniyle karşılıksız çek keşide etmek 

suçunu ilk defa işleyenlere hürriyeti bağlayıcı ceza yerine çek bedeli tutarı kadar ağır 

para cezası verilmesi  ancak çeke olan güvenin zaafa uğratılmaması ve cezada etkinliğin 

artırılması bakımından bu suçtan mükerrirler hakkında hapis cezası verilmesinin uygun 

olduğu84, bunların yanında bugün uygulamada bir nevi kredi aracı niteliğinde 

kullanılmakta olan çekin, aslına uygun olarak ödeme aracı haline getirilmesinde de 

zorunlu bulunduğu görüşlerine katılmış ve 3167 yasanın 4814 sayılı yasa ile değişik 16c 

maddesini85 “Ekonomik Suç” olarak değerlendirmiştir86. 

 3167 sayılı yasanın 16/1. maddesi için T.C. Anayasası'nın 38/8 maddesinde 

belirtilen “hiç kimsenin yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 

getirememesinden dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı” hükmü gereği 

anayasaya aykırı olduğu iddia edilerek Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede itiraz konusu kuralın T.C. Anayasa'nın 38/8. 

maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için ilişkinin yalnızca sözleşmeden doğması 

                                                 
84 3167 s. Yasanın 16/1-son cümlesine göre mükerrir olanlar için hapis cezası getirilirken çeklerle ilgili 

yeni düzenleme olan 5941 sayılı Çek Kanunu’nda mükerrirlere hapis cezası öngörülmemiştir. Yeni 
düzenleme ekonomik cezalara bir örnektir. 

85 Aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi halinde ceza davası açılmaz : 
 a) 8 inci maddeye göre düzeltme hakkının kullanılması, 
 b) 8 inci maddede belirtilen süre geçtikten sonra ve henüz dava açılmadan önce çek tutarı veya 

karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde on iki tazminatın ve 
çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme 
faizinin ödenmesi.Dava açıldıktan sonra hüküm verilinceye kadar geçen süre içinde, çek tutarı veya 
karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde on beş tazminatın ve 
çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme 
faizinin ödenmesi halinde ceza davası düşer. 

 Hüküm verildikten sonra hüküm kesinleşinceye kadar geçen süre içinde, çek tutarı veya karşılıksız 
kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde on sekiz tazminatın ve çekin 
ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme 
faizinin ödenmesi halinde ceza davası düşer. 

 Hüküm kesinleştikten sonra çek tutarı veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız 
kalan kısmına ait yüzde yirmi tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 
16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde  bütün cezaî sonuçları ile 
birlikte hüküm ortadan kalkar. 

 Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ödemeler hamile veya hamile ödenmek üzere muhatap bankaya 
yapılabilir. 

86 AYMK; E.2004/22, K:2009/67, K.T. 02.06.2009. 
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ve borcun yerine getirilememesi şeklinde ortaya çıkması gerektiğini belirtip çeki, 

temelde sözleşmeden bağımsız olarak kambiyo hukukuna özgü borç doğuran bir havale 

olarak tanımlamıştır87. Böylelikle Anayasa Mahkemesi, çek keşide etmeyi bireysel bir 

sözleşme kabul etmemiş genel kambiyo hukukunun içine sokarak maddenin koruduğu 

hukuki değerin ihlali durumunda ortaya çıkan zararın etkisinin bireysel olmadığına 

vurgu yapmıştır88. 

Anayasa Mahkemesi ekonomik suçları tasnif ederken iki özellik üzerinde 

durmuştur. Bunlar ihlal edilen menfaatin niteliği ve suçu oluşturan hukuki işlemdir. 

Anayasa Mahkemesi’ne göre bir suçun ekonomik suç olarak nitelendirilmesi için 

öncelikle ihlal ettiği değerin bireysel olmaması, toplumu etkilemesi ve suçun 

oluşmasının temelinde yatan hukuki ilişkinin taraflar arasındaki sözleşmeden çok 

sözleşmenin tabi olduğu hukuk düzenini etkilemesidir. 

D.Ceza Hukuku Bakımından Ekonomik Suç 

“Bir suçu ekonomik suç olarak değerlendirmek, zaman içinde toplumsal 

gereksinimleri karşılamak, kişi ve toplum yararının zorunlu kıldığı düzenlemeleri 

                                                 
87 AYMK, E:2002/165, K:2002/195, K.T. 11.12.2002 kararının karşı oy yazısında Haşim Kılıç; ihmal, 

hile ve kötü niyet dışında kalan ekonomik suçlara ekonomik ceza öngörülmesinin çağdaş dünyada 
kabul edilen ve izlenen bir politika olduğunu, bu anlayış ve amaç içinde düşünülmediği takdirde 
Anayasa'nın 38. maddesinde yazılmış olan bu değişikliğin pozitif hukuk içinde uygulama alanı hiç 
yok denecek kadar işlevsiz olduğunu, bu değişikliğin yapılmasından önce kimi ekonomik suçlara 
hapis cezası öngörülmesinin Anayasa'ya aykırı olmamasına karşın, yeni kuralın bu alanı sınırladığını, 
yapılan Anayasa değişikliğinde ekonomik nedenlerle ve iyi niyetle borcunu ödeyemeyen kişilere 
hapis cezası verilmesini önlemek amacının ön plana çıktığını, etkili ceza düşüncesiyle 'hapisle tazyik' 
yoluyla çalışma hayatının daha iyi düzenleneceği anlayışı Anayasa koyucunun iradesini saptırmak 
olduğunu, kasıt ve kötü niyet olmadığı sürece ekonomik suçlara hapis cezası öngörülmesi insan 
onuruyla bağdaşmadığı için çağdaş dünya ve demokratik toplumlarda terk edildiğini,3167 sayılı 
Yasa'nın 16. maddesinin birinci fıkrası suçlarda objektif sorumluluk esası benimsendiğini, 
Yargıtay'da bugüne kadar objektif sorumluluk kapsamında uygulamasını sürdürdüğünü, düzenlenen 
çekin karşılığı yoksa suç oluştuğunu, objektif sorumluluk nedeniyle 16. maddenin birinci fıkrasına 
göre oluşacak suç da 'ödememe' ya da 'ödeyememe' durumlarının araştırılmasının söz konusu 
olmadığını, bilerek ve kasten ödemeyenle, iyi niyetle hareket edilerek ödeyememe durumlarını 
ayırmaya imkân tanımayan bir düzenlemenin Anayasa'nın 38. maddesine aykırılık olacağını 
belirterek karar neden karşı çıktığını açıklamıştır. 

88  AYMK, E:2002/165, K:2002/195, K.T. 11.12.2002. 
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yapmak, toplumdaki değişikliklere koşut olarak alınan önlemlerin etkisini arttırmak ya 

da bunları hafifletmek veya ortadan kaldırmak yetkisi tamamen yasa koyucuya aittir”89 

ve yasa koyucunun uyguladığı politika ile paralellik göstermektedir. Her şeyden önce 

ekonomik suç kavramının yeni bir suç kategorisi olarak 20. yüzyılda ortaya çıkması, 

düzenlemeye çalıştığı alanın insanların beşeri ilişkilerinden kaynaklanması nedeniyle 

çok kapsamlı ve dinamik olması, ihlal edildiği zaman bireysel zarara ek olarak 

toplumun menfaatlerinin de etkilenmesi gibi özelliklerinden dolayı yasa koyucu 

tarafından diğer geleneksel suçlardan farklı olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. 

Bu değerlendirmede önemli olan bir suçu ekonomik olarak nitelendirmenin 

suçun anlamlandırılması ve daha işlevsel hale getirilmesi için özelliklerinin belirlenip 

yeni bir kategori yaratılmaya çalışılması mı yoksa yaptırım olarak ekonomik suça 

ekonomik ceza verilmesinin sağlanmaya çalışılması mı olduğunu anlamaktır. 

Ekonomik suçu ve yaptırımlarını bu çerçevede değerlendirdiğimizde, yasa 

koyucunun öncelikle ihlal edilen menfaatin ekonomik olarak tazmin edilmesini 

sağlamaya çalıştığını ve bir daha bu ihlalin yaşanmaması için önlemler alınmasını ön 

plana çıkardığını görmekteyiz. Örneğin taahhüdü ihlal suçunda, cebri icra aşamasında 

ihlal edilen menfaatin ödenmesinin taahhüt edilmesi ve taahhüdün gerçekleştirilmesi 

durumunda suçun oluşmaması, 5941 sayılı kanuna göre  karşılıksız kalan çek bedelini, 

üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren 

işleyecek 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden 

hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında soruşturma aşamasında 

Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına, kovuşturma aşamasında 

mahkeme tarafından davanın düşmesine ve mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden 

                                                 
89  AYMK; E:2002/92, K:2005/25, K.T:02.03.2004 
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sonra bile mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar 

verilebilmesi bu suçların ekonomik suç olarak nitelendirilmesinin nedenini 

göstermektedir.  Bunun yanında,  cebri icra aşamasında verilen taahhüdün yerine 

getirilmemesinin cezasının tazyik hapsi olmasını ve hakkında çek düzenleme ve çek 

hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişinin buna rağmen çek düzenlemesi 

durumunda hapis cezası ile cezalandırılacak olmasını da göz ardı etmemek ve bu 

nedenlerle yasa koyucunun bir suçu ekonomik olarak nitelendirmesini sadece ekonomik 

suça ekonomik ceza vermek amacı olarak değerlendirmemek gerekmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL ANLAMDA VERGİ SUÇLARI 

I. VERGİ SUÇU 

A. Vergi Suçu Kavramı-Tanımı-Tasnifi 

1.Kavram 

T.C. Anayasası’nın 2. maddesinde yer alan hükme göre Türkiye Cumhuriyeti 

sosyal bir hukuk devletidir. “Anayasa’nın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sadece 

hukuk devleti değil aynı zamanda, sosyal hukuk devleti olduğunu belirtmiştir. Hukuk 

devletinin ileri aşaması, bu ilke ile sağlanır. Bu ilke, bireyin doğuştan sahip olduğu 

onurlu bir yaşam sürdürme, maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve 

yetkisinin kullanılmasına Devletin, sosyal adalet gereklerince olanak sağlamak 

yükümlülüğünü içerir. Sosyal devletin temel amaç ve görevleri, güçsüzleri koruyarak 

sosyal adaletin, sosyal refahın ve sosyal güvenliğin sağlanmasıdır. Vergi konusundaki 

özen de bu kapsamdadır.”90. Devlete hukuksal güvenceler çerçevesinde olmak 

koşuluyla bireyler arasında bulunan dengesizlikleri gidermek ve bireylere eşit şartlarda 

ve eşit imkanlarda yaşama olanağı sağlama yükümlülüğü getirilmiştir.  Devlet, bunu 

gerçekleştirmek için belirli bir mali güce sahip olmalıdır ki günümüzde devletlerin en 

önemli mali kaynakları91  vergilerdir. “Bireylerin mamelekine vergiler aracılığıyla 

müdahale edilmesi, devletle birey arasında çıkar çatışmasına neden olmakta ve 

bireylerin kendileri için “yük” olarak değerlendirdikleri vergiyi ortadan kaldırmak veya 

en düşük düzeyde tutmak ya da başkalarına aktarmak biçimindeki tepkilerini de 

                                                 
90  AYMK, E.1989/6, K.1991/7.  
91 Vergilerin dışında, vergi niteliğinde olmayan taşınmazın kirası, iç ve dış borçlanma gibi mali 

kaynaklar da mevcuttur. 
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beraberinde getirmektedir”92. Bu tepkiler, kimi zaman vergiyi doğuran olayı 

gerçekleştirmeme, bundan kaçınma, kimi zaman da yasaya aykırı davranarak suç 

işlemek şeklinde vücut bulmaktadır. Vergi yasalarına aykırı davranmakla vergi 

ödememe veya vergi borcunun tahsilini tehlikeye düşürecek davranışlar vergi suçları 

olarak tanımlanmaktadırlar.  

Devletin finansman kaynaklarını zarara uğratan veya zarara uğratma tehlikesi 

bulunan davranışlarla mücadele etmesi, bu tür davranışları suç olarak tanımlayıp 

cezalandırması bir yetki olduğu kadar ödevdir. Devletin burada iki amacı vardır. 

Birincisi vergilendirme alanında istenmeyen davranışların önlenmesi, diğeri ise ülkede 

geçerli olan hukuk prensiplerine göre adaletin sağlanmasıdır93.  Böylelikle mali 

nitelikteki vergi suçlarının cezaları yönünden hazinenin zarara uğramaması, ceza 

hukuku anlamındaki vergi suçlarının cezaları yönünden de kamu düzeninin korunmasını 

amaçlanmıştır. Bir başka ifadeyle, “vergi kaybı söz konusu olduğunda hazine zararının 

telafi etmesi, vergi kaybı olmayan fiillerde ise hazinenin ileride doğabileceği zarara 

karşı korunmasını sağlamaktır”94. 

2.Tanım 

Vergi suçu, “vergi mükellefi veya vergilendirme işlerinde görevliler tarafından95 

vergi kanunlarında gösterilen maddi veya biçimsel yükümlülüklere ve mecburiyetlere 

aykırı olarak işlenen, devleti vergi kaybına uğratan ya da kamu düzeninin bozan kanuni 

                                                 
92 AKKAYA, Mustafa; Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Turhan Kitapevi, Ankara, 2002, s.1. 
93  SABAN, Nihal; Vergi Hukuku, Beta Yayınevi, Aralık 2006, İstanbul, naklen Tax Law  Design and 

Drafting, 117. 
94  ARSLAN, Mehmet; Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, 2006, s.252.  
95 “İlke olarak vergi suçlarını sadece vergi yükümlü ve sorumlularının işlediği düşünülür ise de, bu 

sıfatlara sahip olmayanların da vergi suçlarını, fail, şerik vb sıfatlarla işlemeleri veya katılmaları da 
mümkün bulunduğundan, “vergi ödevlisi” kavramı tercih edilmelidir.”  (AKKAYA, Mustafa; İdari ve 
Adli Ceza Sistemine Eleştirisel Bir Bakış, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S.233, s.29.)  
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tarife uygun cezayı gerektiren fiiller” olarak96 ya da “vergi ödevlerinin yerine 

getirilmemesi sonucunu içeren ve kanunların cezalandırdığı fiillere verilen isim”97  ya 

da “vergi kanunlarında gösterilen maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmemesi veya bu 

ödevlere aykırı davranışlarda bulunulması nedeniyle devletin vergi kaybına 

uğratılmasına veya kamu düzeninin bozulmasına sebep olan ve ceza öngörülen fiiller”98  

olarak tanımlanabilir.  

3.Tasnif 

 Vergi Usul Kanunu’nun 4. kitabı “Ceza Hükümleri” başlığını taşımaktadır. Vergi 

suç ve cezaları büyük ölçüde bu kitapta düzenlenmiştir. Fakat çeşitli özel vergi 

kanunlarında da hükümler bulunmaktadır99,100.  

Vergi cezaları, 213 sayılı VUK’ un dördüncü kitabında düzenlenmiştir. 331. 

madde ile başlayan düzenlemeler incelendiğinde, cezaların iki başlık altında toplandığı 

görülmektedir. Bunlar mali nitelikteki vergi suçlar olan usulsüzlük cezaları, özel 

usulsüzlük cezaları, vergi ziyaı cezası ile  ceza hukuku anlamındaki vergi suçları olan 

kaçakçılık suçu (VUK 359. mad), vergi mahremiyetini ihlal suçu (VUK 362. mad.), 

mükelleflerin özel işlerini yapma suçu (VUK 363. mad.) ve 213 sayılı VUK’ un 

                                                 
96  BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Vergi Ceza Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, Afyon, 

1996, s.68. 
97  ŞENYÜZ, Doğan; Vergi Ceza Hukuku, Etkin Kitapevi Yayınları, Bursa, 2005,s.20. 
98  KIZILOT, ŞENYÜZ,TAŞ, DÖNMEZ, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Mart 2007, s.199. 
99  Örneğin; Vergi Barışı Kanunu’nun 14. maddesi, Vergi İadesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi, Vergi 

Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkındaki Kanun’un 5. maddesi. 
100  Vergi suç ve cezalarına ilişkin kurallara genel kanun olan Türk Ceza Kanunu’ndan ayrı bir şekilde 

Vergi Usul Kanunu’nda ve özel kanunlarda yer verilmiş olması,’vergi suç ve ceza niteliğinde 
değişiklik olur mu ve vergi ceza hukuku bağımsız bir hukuk dalı mıdır?’ gibi soruları da beraberinde 
getirmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, vergi suç ve cezalarının Türk Ceza Kanunu’ndan ayrı 
şekilde Vergi Usul Kanunu’nda ve diğer özel kanunlarda düzenlenmesi onların ceza normu niteliğini 
etkilemez.  Vergi hukukunda suç ve ceza sistemi ceza hukukunun genel ilkeleri kabul edilerek 
oluşturulmuştur. Vergi Usul Kanunu’ndaki suç ve cezaya ilişkin düzenlemelerin yetersiz kalması 
durumunda, genellik-özellik ilişkisi göz önüne alınarak genel hüküm olan Türk Ceza Kanunu, Vergi 
Usul Kanunu’nun hükümlerine aykırı olmayacak şekilde uygulanacaktır.  
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dördüncü kitabı dışında düzenlenen  haysiyet ve şerefe tecavüz suçu (VUK 5. mad.), 

ekim sayım beyanlarını düzenlememe suçu (VUK 246/2.mad.)’ dur. 

VUK. 331. madde ve devamı maddelerinde düzenlenen vergi suç ve cezalarının 

tasnifi konusunda doktrinde iki görüş vardır. Bunlardan ilki, vergi suç ve cezalarını iki 

grup olarak ayıran görüş diğeri ise vergi suç ve cezaları arasında hiçbir ayrım yapmadan 

vergi suç ve cezalarını sadece vergi suçları ya da suç olarak değerlendiren görüştür.  

Vergi suç ve cezalarında ayrıma gitmeden, bunları sadece vergi suçları olarak 

nitelendiren görüşü savunanlar arasında Akif Erginay101, Kenan Bulutoğlu102, Osman 

Pehlivan103, H. Hüseyin Bayraklı104  yer almaktadır. İkili bir ayrıma tabi tutanlar 

arasında ise ayrımın başlıkları konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır105. Fikir 

birliğinin sağlanamamasının nedeni ise Fransız hukuku ile Amerikan hukukundaki 

terimlerin Türkçeye çevrildiğinde farklı anlamlara gelmesinden kaynaklanmaktadır. 

“Amerikan hukukundaki “Civil (administrative)- Criminal Penalty” ayrımı, Fransız 

hukukundaki “Sanctions Administrative- Sanctions Penales” ayrımı Türkçeye 

çevrildiğinde aynı anlamı vermemektedir”106. Bu nedenle bazı yazarlara göre “idari-adli 

                                                 
101  ERGİNAY, Arif; Vergi Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 1998. 
102  BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, Cilt:2, Fakülteler Matbaası, Ankara, 1979. 
103  PEHLİVAN, Osman; Vergi Hukuku, Derya Kitapevi, Trabzon, 2006. 
104  BAYRAKLI, H. Hüseyin, Vergi Ceza Hukuku,  AKÜ  İ.İ.B.F   Yayını, Afyon, 1986. 
105 23.01.2008 tarihinde kabul edilen 08.02.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5728 sayılı 

“Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişiklikten önce VUK’ da da terim birliğinin olmadığı 
söylenebilirdi. Doktrinde farklı terimler kullanılmasının nedeni olarak da VUK’ daki bu ikili 
kullanım şekli gösterilebilirdi. Buna örnek olarak da  VUK 331. maddede, sadece cezadan 
bahsedilirken, VUK 334. maddede, hem suç hem cezadan bahsedildiği, verilebilirdi. Ama 5728 sayılı 
kanunun 275. maddesiyle yapılan değişikle; ‘213 sayılı Kanun’un 344. maddesinin başlığı ‘Vergi 
Ziyaı Cezası’ şeklinde ve ayrıca birinci ve ikinci fıkraları birleştirilerek “341. maddede yazılı 
hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef ve sorumlu hakkında ziyaa uğratılan 
verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.”  şeklinde değiştirilerek  VUK’ da terim birliği 
sağlanmıştır. 

106  SABAN, Nihal; Vergi Hukuku, Bata Yayınevi, Aralık. 2006, İstanbul, s.216. 
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yargı vergi suç ve cezaları” ayrımı varken107, bazı yazarlara göre108; “mali (idari) 

nitelikteki vergi suçları- ceza hukuku anlamındaki vergi suçları”  ayrımı vardır. Ayrıca 

bazı yazarlar109; “vergi cezası-(dar anlamda) vergi suçu” ayrımını savunurken, kimi 

yazarlara110 göre de ayrım “vergi suçu- hürriyeti bağlayıcı cezalar” olarak yapılmalıdır. 

Bir kısım yazar111 ise “idari (mali) cezalar- ceza mahkemesince yargılanacak suçlar” 

ayrımını benimsemişlerdir. 

B.Mali Nitelikteki Vergi Suçları İle Ceza Hukuku Anlamındaki Vergi 

Suçlarının Karşılaştırılması 

1.Mali Nitelikteki Vergi Suçlarının Hukuki Niteliği 

İdari nitelikteki vergi cezalarının hukuki niteliği konusunda dört farklı görüş 

bulunmaktadır.  Bunlar, vergi zammı görüşü, tazminat görüşü, ceza hukuku anlamında 

para cezası olduğu görüşü ve idari yaptırım görüşleridir 

a.Vergi Zammı Görüşü:  

Bu görüşe göre vergi cezası teknik anlamda ceza değildir. Bir vergi zammı, bir 

misil zammıdır. Amaç kendisinde olduğu gibi devlete gelir sağlamaktır. Başlangıçta 

oldukça taraftar bulan görüş vergi cezalarının ölümle son bulmasını, mirasçılara intikal 

ettirilmemesini açıklayamayacağından eleştirilmiştir112.  

 Bu görüşe yöneltilen eleştirilerde “cezanın kişiselliği” bakımından yapılmıştır. 

Öte yandan vergiyi doğuran olay ile ceza uygulamasını gerektiren olay farklıdır. Bu 

                                                 
107 Şükrü KIZILOT, Doğan ŞENYÜZ,  Metin TAŞ,  Recai DÖNMEZER, Mehmet ARSLAN, Ali Parlar, 

Güleç Demirel. 
108  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Yusuf  KARAKOÇ, Nihal SABAN. 
109  Sulhi Dönmezer, Sahir Erman. 
110  Sadık KIRBAŞ, Yılmaz ÖZBALCI. 
111  Selim KANETİ, Erdoğan ÖNER. 
112  KARAKOÇ, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2004, s.341. 
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nedenle vergi cezasının devlete gelir sağlama amacının olduğu düşüncesi yerinde 

değildir. Bu görüş fazla taraftar bulamamıştır113. 

b.Tazminat Görüşü: 

Vergi cezası, devlet hazinesine verilen zarar nedeniyle hükmedilen parasal bir 

yaptırımdır.  

Vergi zammı olduğu görüşüne karşı ileri sürülen cezaların şahsiliği ilkesi burada 

da ileri sürülerek eleştirilmektedir.  Tazminatlarda ölüm halinde mirasçıya intikal söz 

konusu olduğu halde cezalar intikal ettirilmez. Ayrıca ehliyetsizlik halleri cezalarda 

dikkate alındığı halde tazminatlarda dikkate alınmaz. Bu görüş de terk edilmiş 

durumdadır114. 

c.Ceza Hukuku Anlamında Para Cezası Olduğu Görüş 

Bu görüşe göre suçluyu belli miktarda para ödemeye zorlayan para cezası 

niteliğindedir. Ancak bu görüş vergi cezalarında güdülen vergi alacağını teminat altına 

alma amacını göz ardı etmektedir. Para cezalarında böyle bir amaç yoktur. Bu nedenle 

bazı vergi cezalarında söz konusu olan bazı durumlar para cezalarında söz konusu 

değildir. Örneğin para cezalarında tüzel kişilerin cezai sorumluluğu olmadığı halde 

vergi cezalarında vardır. Uzlaşma, pişmanlık, ıslah gibi kurumlar para cezalarında 

yoktur115.  

Ayrıca fiilin ceza yargılamasındaki sonucu ile idarece yapılacak işlem arasında 

bağlantı yoktur116. Kişinin ceza mahkemesinde beraat etmesi, idarece vergi cezası 

                                                 
113  KARTAL, Zihni; İdari Vergi Cezalarına Yargı Organlarının Yaklaşımı, Vergi Dünyası Dergisi, 

Kasım, 1998, S.207, s.121-122 
114  KARAKOÇ, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2004, s.342 
115  Ibid., s. 342. 
116  VUK’ un 367. maddesinin son fıkrasına göre “Ceza mahkemesi kararları, bu kanunun dördüncü 

kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarının uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve 
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uygulanmamasına gerekçe oluşturmayacağı gibi ceza mahkemesi mahkumiyet kararı 

verse bile idare vergi cezası uygulamayabilir.  

d.İdari Yaptırım Görüşü 

Bu görüşe göre mali nitelikteki vergi suçlarında, fiil ve yaptırımlar idari usullere 

göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Yargısal bir süreç yoktur. Suç olan fiil için idare 

ceza keser. Başka bir deyişle hangi fiillerin suç teşkil ettiğine vergi idaresince karar 

verilmekte ve yine vergi idaresince bu suçlara ilişkin cezalar uygulanmaktadır. Vergi 

idaresi kestiği ceza117 üzerinde tasarruf edebilmekte ve bu bağlamda cezaya ilişkin 

işlemde hata varsa düzeltebilmektedir. Ceza hukuku anlamında bir ceza anlamında 

hiçbir idari merciin bu tür yetkisi söz konusu değildir. Ama VUK’un  “Vergi ziyaı, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme” başlıklı 376. maddesinde kanunun 

otomatik olarak getirdiği bir indirim bile bulunmaktadır. Bu özellikler göz önüne 

alındığında vergi suçlarını “İdari Kabahat”, bunlara ilişkin cezaları ise “İdari Yaptırım” 

şeklinde değerlendirmek gerekir118.  

 Dar anlamdaki vergi cezaları, yönetilenlerin yönetsel düzene aykırı 

eylemlerinden dolayı yönetimce verilen bir “idari ceza” niteliğindedir119. 

Bu görüşlerden en az eleştiri alan vergi cezalarının idari cezalar olduğunu 

savunan görüştür. “Vergi cezalarının ceza hukukunun birçok ilkesini bünyesinde taşıdığı 

                                                                                                                                               
kararlarına etkili olmadığı gibi, makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hakimini 
bağlamaz.” 

117  Bu tür idari cezalara, belediyelerin uyguladıkları para cezaları, vergi cezaları, yayın durdurma 
cezası, iş yeri kapatma cezaları, disiplin cezaları örnek olarak verilebilir.  

118  ÖNCEL, Mualla, KUMRULU, Ahmet, ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, 
Ankara,2005, s.210–211. 

119  GÖLCÜKLÜ, Feyyaz; İdari Ceza Hukuku ve Anlamı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 
XVIII, S.2, s.115. 



 

 
43

gerçek olmakla birlikte hukuki niteliği yönünden idari cezalara benzediği 

yadsınamaz”120.  

Sonuç olarak, idarece verilen vergi cezalarının özellikleri ceza alanında vücut 

bulan vergi cezalarından farklıdır. Amaç, yönetimde düzenli bir yapı ortaya çıkarmak ve 

bu düzene kişilerin uymasını sağlamaktır. Bu nedenle bu cezaları veren makam ve 

bunlara itiraz mercileri farklıdır. Bu cezaların uygulamasındaki haksızlıkları 

denetleyecek yargı kolu da adli yargıdan farklı olarak idari yargı ve üst denetim organı 

da Danıştay’dır. 

Mali nitelikli vergi suç ve cezaları idari ceza hukuku alanındadır. Suç teşkil eden 

fiilin saptamasını ve yaptırım uygulamalarında üstünlük idarenindir. Bu aşamada, 

yargısal bir süreç söz konusu olmaksızın yaptırım uygulamaları ve yaptırım imali 

niteliklidir. Müeyyidesi, idari bir süreç sonunda verilen idari para cezasıdır. Bu nedenle 

idare hem taraf hem de yargıç konumundadır. İdari nitelikteki vergi cezalarını idare 

azaltabilir. Vergi idaresi, kestiği ceza üzerinde tasarrufta bulunabilir. Örneğin işlemde 

hata varsa düzeltebilir121. Bu tür cezalar, adli sicile işlemez. 

2.Anayasa Mahkemesi Karalarında Mali Nitelikli Vergi Suçlarının 

Değerlendirilmesi 

a.Anayasa Mahkemesi’nin 2001/3 Esas, 2005/4 Karar Sayılı Kararı 

Davacının, adına re’sen tarh edilen 2000 Nisan Dönemi katma değer vergisi ile 

vergi zıyaı cezasının kaldırılması istemiyle Ordu Vergi Mahkemesi’ne açmış olduğu 

davada mahkeme, olaya uygulanacak olan 213 Sayılı VUK’ un 4369 sayılı kanunla 

                                                 
120  KARTAL, Zihni; İdari Vergi Cezalarına Yargı Organlarının Yaklaşımı, Vergi Dünyası Dergisi, 

Kasım, 1998, S.207, s.122. 
121  ÖNCEL, Mualla, KUMRULU, Ahmet, ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, 

Ankara,2005, s.210. 
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değişik 344. maddesinin ikinci fıkrasının, T.C. Anayasa’nın 2.,7.,10.,11.,38. ve 73. 

maddelerine aykırı olduğu kanısına vararak maddenin iptali istemiyle itiraz yolu ile 

Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. 

İtiraza konu olan kanun maddesine göre vergi ziyaı suçunu işleyenlere kesilecek 

vergi ziyaı cezası hesaplanırken, ziyaa uğratılan verginin bir katı ve VUK’un 12. 

maddesine  göre zıyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanacak gecikme faizinin 

yarısı (bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin 

ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için) dikkate alınacaktır. VUK’un 

344/2. maddesinin atıfta bulunduğu 112. maddesinde gecikme faizinin hesabında 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'a göre tespit edilecek 

gecikme zammı oranının esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Tüm bu atıf silsilesinin 

neticesinde 6183 sayılı kanunun gecikme zammını düzenleyen 51. maddesi 

incelendiğinde, kanunun Bakanlar Kurulu'na söz konusu zam oranlarını aylar itibariyle 

topluca veya her ay için ayrı ayrı %10’ununa kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile 

gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar arttırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını 

aylar itibariyle farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, 

üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya ilişkin yetki verdiği görülmektedir. 

Anayasamızda vergi ödevi başlığı altında düzenlenen ve dava konusu yasa 

maddesinin de aykırı olduğu ileri sürülen 73. maddesine bakıldığında, temel hak ve 

özgürlüklerin güvencesi olarak devletin vergilendirme yetkisini kullanırken uyması 

gereken bazı ilkelere yer verildiği görülmektedir. Bu ilkelerden en önemlisi verginin 

yasallığı ilkesidir. Bu ilke vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin ancak 

kanunla koyulup, değiştirilip, kaldırılabileceğini ifade etmektedir. Bununla beraber 

maddenin 4. fıkrasında muafiyet, istisnalar ve indirim oranlarına ilişkin konularda 
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kanunun belirttiği aşağı ve yukarı sınırlarda Bakanlar Kuruluna değişiklik yapma 

yetkisinin verilebileceği hükme bağlanmıştır. Yani anayasanın, kullanımını sadece 

TBMM’ye özgülediği yasama yetkisinin sınırlı bir alanda yürütme organına devri söz 

konusu olmaktadır. Konumuzla doğrudan ilgili olan diğer hüküm ise anayasanın 38. 

maddesidir. Suç ve cezalara ilişkin esasların belirlendiği maddeye göre ceza ve ceza 

yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulabilecektir. Cezaların idari veya adli 

olması bakımından maddede bir ayrım yapılmamıştır. 

İptali istenen hükmün Anayasaya aykırılığına ilişkin iddialar, gecikme zammının 

ve dolayısıyla gecikme faizinin, Bakanlar Kurulu tarafından belirleniyor olmasının vergi 

ziyaı cezasının tespiti açısından, verginin yasallığı ve suç ve cezaların yasallığı ilkelerine 

uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Ayrıca ilk derece mahkemesi itiraz 

gerekçesinde bu iddiaya ek olarak, aynı vergilendirme döneminde vergi ziyaı suçu 

işleyen mükelleflerin ödeyeceği vergi ziyaı cezası miktarlarının farklı olabileceğini, 

bunun da “yasa önünde eşitlik ilkesine” aykırı olduğunu vurgulamış, ihbarnamenin 

düzenlendiği tarihte belirlenecek olan cezanın, suçun işlenildiği tarihe göre daha ağır 

olabileceği ihtimalinden dolayı anayasanın 38. maddesine aykırılık oluşacağını ileri 

sürmüştür. 

Anayasa Mahkemesi önüne gelen bu uyuşmazlıkta, suç ve cezaların yasallığı 

ilkesini düzenleyen anayasanın 38. maddesini temel alarak vergi ziyaı cezasını vergi, 

resim, harç ve benzeri mali yükümlülük karakteri taşımayan ancak vergi suçu işleyenlere 

karşı öngörülen bir yaptırım olarak nitelendirip cezanın hesaplanmasında esas alınacak 

oranların da ancak yasayla belirlenebileceğini belirttikten sonra, ziyaa uğratılan verginin 

bir katına eklenecek olan ve gecikme faizine göre hesaplanacak miktarın Bakanlar 

Kurulu tarafından ne zaman belirleneceğinin bilinmemesinin ceza miktarında belirsizlik 
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içermesi ve cezanın yasayla belirlenmesi gerekmesi sebepleriyle hükmün anayasanın 2. 

ve 38. maddelerine aykırı olduğu kanısına vararak hükmün iptaline OYBİRLİĞİ ile karar 

vermiştir122. 

b.Anayasa Mahkemesi’nin 2001/487 Esas, 2005/2 Karar Sayılı Kararı 

213 sayılı VUK’ un 127. maddesinin 'd' bendi uyarınca yoklama memuru, 

kendisine verilen yetkiye istinaden, taşıtta bulundurulması gereken belgeleri ve taşınan 

yolcu veya malları tespit etmek amacıyla davacıya ait olduğu ileri sürülen otoyu 

durdurmak istemiş, ikaza rağmen davacının durmaması üzerine VUK’ un 353. 

maddesinin 10. fıkrasına dayanarak özel usulsüzlük cezası kesmiş, bu cezanın 

kaldırılması istemiyle davacının İstanbul 5. Vergi Mahkemesi'ne açmış olduğu davada 

ise mahkeme, VUK’ un 353. maddesinin 10. fıkrasının anayasaya aykırı olduğunu öne 

sürerek itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. 

İtiraza konu VUK’ un 353. maddesinin 10. fıkrasına göre, kanunun 127/d 

maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen 

durmayan aracın sahibi adına 75 milyon TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. VUK’ 

un 127. maddesine göre yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi 

olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. Aynı maddenin 'd' bendine 

göre ise yoklama memurları, Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği özel işaretleri 

                                                 
122 Bu karara paralel olarak Anayasa Mahkemesi’nin 2002/92 esas, 2004/25 karar, 02.03.2004 tarihli 

kararında da;  556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 61. 
maddesinin (d) bendinin ve aynı kararnameye 4128 sayılı Yasa ile eklenen 61/A maddesinin (c) 
bendinde düzenlenen kuralların ihlal edilmesi halinde,  2 yıldan, 4 yıla kadar hapis ve 600.000.000.-
TL’den - 1 milyara kadar para cezasının öngörülmesi, anayasanın 38. maddesine aykırı görülerek 
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’nin önüne getirilmiş,  Anayasa Mahkemesi; itiraz konusu 556 
sayılı KHK'nin  61. maddesinde, 61/A maddesinde ceza öngörülen eylemlerin düzenlendiği, suç ve 
cezalara ilişkin esasları düzenleyen 38. maddenin Anayasa'nın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer 
aldığını, bu konudaki düzenlemelerin kanun hükmünde kararname ile yapılamayacağını,  bu nedenle, 
itiraz konusu 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 61. 
maddesinin (d) bendi Anayasa'nın 91. maddelerine aykırı olduğunu belirterek iptaline oyçokluğu ile 
karar vermiştir. 
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kullanarak taşıtları durdurup, taşıtta bulundurulması icap eden belgelerin var olup 

olmadığını, bunların muhtevalarını ve taşınan yolcu ve mal miktarlarını ve mahiyetlerini 

ölçmek, saymak, tartmak suretiyle tespit edeceklerdir. İkaza rağmen durmamanın 

yaptırımı ise iptali istenen kanun maddesinde hükme bağlanmıştır. 

İlk derece mahkemesi iptali istenen kanun maddesinin bireylere bir mali 

yükümlülük getirdiğini, ancak gelir getirici bir faaliyet için sevk edilmesi gerekirken, bu 

yükümlülüğün sebebinin dur ihtarına uymamak olarak belirlenmesinin Anayasanın 73. 

maddesinde belirtilen vergi resim harç ve benzeri mali yükümlülüklerin ancak kanunla 

konulup, kaldırılıp, değiştirileceği hükmüne aykırı olacağını ileri sürmüştür. Bu sebeple 

de idarece vergi cezası kapsamında bu tip bir cezanın kesilemeyeceğini belirtmiştir. 

Tüm bunların yanı sıra “dur” ihtarına uymamanın sonuncunun bir vergi cezası değil 

trafik cezası olabileceğini vurgulayarak vergi hukukunun özüne uymayan bu özel 

usulsüzlük cezasının anayasaya aykırı olması sebebiyle iptalini istemiştir. 

Anayasa Mahkemesi önüne gelen uyuşmazlıkta, ilgililerce ileri sürülen taleple 

bağlı olup gerekçeyle bağlı olmadığını ifade ettikten sonra, kuralın bir vergi cezası 

düzenlemesi içermesinden ötürü anayasanın 38. maddesi çerçevesinde incelenmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 38. maddede yer alan suç ve cezaların yasallığı ve cezaların 

şahsiliği ilkelerinden bahsettikten sonra maddenin 11. fıkrasına göre idarenin kişi 

hürriyetlerinin kısıtlanması sonucunu doğuracak cezalar veremeyeceğini ancak idari 

para cezası vermesine de bir engel olmadığını ortaya koyarak ilk derece mahkemesinin 

iddiasının yerinde olmadığını ifade etmeye çalışmıştır. Mahkeme, ayrıca yasa 

koyucunun anayasa ve ceza hukukunun temel ilkeleri çerçevesinde hangi eylemleri suç 

sayacağını, bunlara verilecek cezaların miktarlarını saptayabileceğini ve eylemlerin 

toplumsal sonuçları bakımından doğurduğu tehlikenin ağırlığına göre bu cezaları 
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uygulamada idareyi yetkili kılabileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda itiraz konusu kuralla 

yoklamaya yetkili memurlarca usulsüzlüğün saptanması halinde idari para cezası 

niteliğinde özel usulsüzlük cezası uygulanmasının öngörülmesinde anayasaya aykırılık 

görmemiştir. “Dur” ikazına uymayan araç sürücüsünün kimliğinin saptanabilmesi için 

memurların araç plakasını temin ederek araç sahibi adına ceza düzenlemesi yapması 

bakımından araç sürücüsü ile sahibi arasında bir bağlantının bulunması halinde haksız 

bir ceza uygulaması olsa bile rücu mekanizması işletilebileceğinden cezaların şahsiliği 

ilkesine de bir aykırılık oluşturmayacağını kabul etmiştir.  

Tüm bu açıklanan nedenler ışığında mahkeme vergi kayıp ve kaçaklarını 

önlemek amacıyla sevk edilen yasa maddesinin Anayasa’nın 38 ve 73. maddelerine 

aykırı olmadığından istemin reddine oyçokluğuyla karar vermiştir. 

Muhalif üye ise; itiraz konusu kuralın, ikaza rağmen durmayan aracın sahibi 

adına özel usulsüzlük cezası kesileceğini öngörmesi sebebiyle araç sürücüsünü cezasız 

bıraktığını, sürücünün eyleminden ötürü araç sahibinin sorumlu tutulduğunu bunun da 

Anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine, ceza hukukunun genel kurallarına 

ve Anayasanın 38. maddesinde belirtilen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine 

aykırılık oluşturacağını savunmuştur. Bu sebeple itiraz konusu kuralın iptal edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 

Kararlardan anlaşıldığı üzere Anayasa Mahkemesi’nin mali nitelikte vergi suç ve 

cezaları ile ilgili önüne gelen uyuşmazlıklarda farklı kararlar verdiği ve bu farklı 

kararların temellerinde çeşitli nedenler olduğu görülmektedir. Bu nedenlerin en 

önemlilerinden biri Anayasa Mahkemesi’nin yasallık ilkesin kapsamını belirleyen 
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kararlarının 1961 Anayasası döneminde genelde geniş yorum yönünde olmasına karşın 

1982 Anayasası döneminde dar yorumdan yana değişim göstermesidir123.                           

Vergi Hukukunda yasallık geniş ve dar yorumlanabilir. Geniş anlamda yorum 

verginin konusu, vergi matrahı, uygulanacak oran, muafiyet ve istisna halleri, verginin 

alınma biçimi gibi unsurları vergilendirmenin önemli bölümlerini oluştururlar.  Bu 

nedenle tümüyle yasayla düzenlenmelidirler. Dar kapsamlı yoruma göre ise vergi 

devletin ekonomi politikasının en önemli mali aracıdır. Hükümetler, ekonomik 

koşulların gerektirdiği vergisel önlemleri hızla ve etkinlikle alabilmelidirler. Vergilerin 

bu bağlamda ve özellikle yerel yönetimlerle ilgili alanda konuların yasayla belirlenmesi, 

öteki unsurların düzenlenmesi işinin ise ilgili yönetimlere bırakılması vergilendirmenin 

etkinliğini arttırır. Yasallık ilkesinin “geniş” yorumlanması vergilendirmede keyfiliğe 

kaçılmasını önlemek ve yükümlüye daha çok güvence sağlamak, “dar” yorum ise, 

ekonomik durumlar karşısında yürütmenin karar almasını hızlandırmak amacını 

güder124.    Diğer bir neden ise anayasanın 73. maddesinde vergi ile ilgili temel 

düzenlemelere yer verilirken vergi suç ve cezalarına hiç değinilmemiş olunmasıdır. 

Vergi suç ve cezaları özel bir kanun olan VUK’ da TCK’ dan ayrı olarak 

düzenlenmesine rağmen anayasada vergi suç ve cezalarını özel olarak düzenleyen bir 

madde  bulunmamaktadır. Suç ve cezaların temel ilkeleri anayasanın 38. maddesinde, 

belirli alanlara ya da konulara göre bir ayrıma tabi tutulmaksızın genel olarak 

gösterilmiştir125. Diğer bir neden ise anayasanın 38. maddesinde mali nitelikteki vergi 

suç ve cezaları ile ceza hukuku anlamındaki vergi suç ve cezaları ile ilgili bir ayrım 

                                                 
123 ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz; Türk Anayasası Açısından Vergilendirmenin Sınırları, Bilgi 

Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e  Armağan, C.III,  s.226.   
124 ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz; Türk Anayasası Açısından Vergilendirmenin Sınırları, Bilgi 

Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.III,  s.225.    
125  GEREK, Şahnaz, AYDIN, Ali Rıza; Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 

2005, s.269. 
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yapılmamış olmasıdır.  Sadece 38. maddenin 11. fıkrasında idareye, “kişi hürriyetinin 

kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamayacağı” yasağı getirilmiştir. 

Verginin dayanağı anayasanın 73. maddesi olmasına rağmen suç ve cezaların 

dayanağı anayasanın 38. maddesidir. Anayasa normları eşittir. Birbirleriyle olan 

ilişkilerinde hiyerarşi söz konusu değildir. O konuyla ilgili özel düzenlemeler varsa o 

madde uygulanmalıdır. 

İlk kararda vergi hukukunda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflerin 

eylemleri, kanunda suç olarak kabul edilen fiillere karşılık geliyorsa cezalandırılmaları 

söz konusu olacaktır. Ceza hukukunun temel özelliklerinden biri suç ve cezalar 

düzenlenirken sıkı ilkelere bağlı kalınmasıdır. Zira düzenlemelerin etki alanını doğrudan 

bireylerin temel hak ve özgürlükleri oluşturmaktadır. Bunun için söz konusu fiil ve 

cezalar saptanırken bunların kanunla düzenlenmesi böylece idarenin keyfi davranışlarına 

karşı bireyin korunması, düzenlenen suç ve cezaların açıkça ve belirgin bir şekilde 

hükme bağlanarak hukuki eşitlik ve yasak olanla olmayanın bilinmesi sonucunda hem 

yargıçların olası keyfi davranışlarının önüne geçilmesi diğer yandan da bireylerin 

davranışlarını bilinçli bir şekilde yaparak toplumda düzenin ve gelişimin sağlanması 

amaçlanmaktadır. Suç ve cezalarda kıyas yasağının öngörülmüş olmasının da sebebi 

budur. Aslında kıyasın önlenmesinin tek yolu da düzenlemelerin soyut ve belirsiz 

yapılardan kurtarılmasıdır.  

Bireylerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almayı amaçlayan kanunilik 

ve belirlilik ilkeleri ceza hukukunun yanı sıra bir kamu hukuku dalı olan vergi 

hukukunun da esasını oluşturmaktadır. Bu geçerliliğin temel dayanağı ise suç ve cezalara 

ilişkin temel ilke ve esasların hükme bağlandığı anayasanın 38. maddesidir. 



 

 
51

Vergi ceza hukuku, vergi suçlarını mali nitelikteki suçlar (vergi ziyaı ve 

usulsüzlük suçları) ve ceza hukuku anlamında suçlar (kaçakçılık, vergi mahremiyetini 

ihlal ve yükümlülerin özel işlemlerini yapma suçu), vergi cezalarını da idari nitelikteki 

para cezaları ve adli nitelikteki cezalar (para veya hürriyeti bağlayıcı cezalar) olmak 

üzere iki kategoride ele almaktadır. Ancak idari para cezalarında adli cezalardan farklı 

olarak araya yargısal bir karar girmeden idarenin kendi hukukuna özgü usullerle yaptırım 

uygulanması söz konusu olmaktadır. İdare, yasaların kendisine tanıdığı yetkiler 

çerçevesinde vereceği kararlarla bir takım önlemler alıp yasaklar koyabilmektedir.  

Ancak bu yasaklara aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak cezaların ve uygulama 

yetkisinin de idareye bırakılmış olduğunun ayrıca yasada gösterilmesi gerekmektedir. 

Yani idare ancak yasadan almış olduğu bir yetkiyle önlemler alıp yasada belirlenen 

yaptırımları uygulama yetkisine haizdir. Buradan da çıkarılabilecek husus şudur ki 

uygulanacak yaptırım nasıl olursa olsun kanunilik ilkesinin varlığı bakımından 

gözetilecek hiçbir farklılık yoktur. Anayasanın 38. maddesinde hiçbir ayrım yapılmadan 

genel olarak suç ve cezalardan bahsedilmiş olması da bu görüşü doğrular niteliktedir. 

Maddenin sadece on birinci fıkrasında “kişi hürriyetlerinin kısıtlanması sonucunu 

doğuran müeyyidelerin” idare tarafından uygulanamayacağı hükme bağlanmıştır bu 

nedenle idari para cezaları idare tarafından verilebilecektir ve bunlar da 38. madde 

anlamında ceza olarak algılanmaktadır. 

İster ceza hukuku, ister vergi hukuku alanında olsun, fiillerin ve cezaların, 

kanunla düzenlenmesinin yanı sıra “belirlilik” içermesi de zorunludur. Zira bireyin hangi 

fiili gerçekleştirirse bunun suç oluşturabileceğini ve böyle bir durumda ne kadar ceza 

alacağını bilmesi, suç ve cezaların caydırıcı olma fonksiyonunu sağlamanın yanı sıra 

savunma hakkının da bir gereğini oluşturmaktadır.  
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Özel usulsüzlük cezası ile ilgili olan ikinci kararda ise, Anayasa’nın 38. 

maddesinde düzenlenen “Ceza sorumluluğu şahsidir” hükmüne aykırı olduğu iddia 

edilen  madde, Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunmamıştır.  

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 12.06.1980 günlü kararında vergi 

cezalarının amacı, “vergide amaç, kamu giderlerini karşılamak için kaynak 

sağlanmasıdır. Vergi cezalarında ise, vergi kanunlarına karşı işlenen fiil nedeniyle 

Devletin gördüğü zarara eşit bir tazminat ya da zam almak değil, zararı aşan tutarda 

karşılık almak yoluyla faili cezalandırmak ve ceza tehdidiyle söz konusu fiili önlemek 

amacı güdülmüştür…bir defa vergi cezası kamu giderlerini karşılamak üzere idarece 

tahsil edilen, diğer bir ifadeyle vergi karakteri taşıyan bir mali yüküm değildir. Vergi 

cezası, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareketleri önlemek için, bu tür davranışları 

cezalandırmak için kesilir”  şeklinde açıklanmıştır.   

Her şeyden önce, vergi cezası kesilmesi için vergi kanunlarında düzenlenen bir 

hükme aykırı davranılması ve bir zarar doğması gerekmektedir. Böylelikle zararı da aşan 

bir miktar tahsil edilerek vergi kanunlarında düzenlenen hükümlere aykırı hareket etmeyi 

önlemek amaçlanmıştır. Böylece vergisel açıdan, mali olarak zarara uğramak 

engellenmek istenmiştir. 

Cezanın caydırıcılığı, verginin zamanında ve eksiksiz toplanarak kamu 

hizmetlerinin yerine getirilmesi, suçu işleyenin vergisini zamanında ve düzenli olarak 

ödeyen toplumun diğer kesimiyle uyum sağlayabilmesi, vergi düzeninin sağlıklı olarak 

kurulması ceza politikasının temel ilkelerindendir126. Bu nedenle vergilerin zamanında 

toplanması ve vergilerini zamanında ödeyenlerle ödemeyenler arasında bir eşitliğin 

                                                 
126  AYDIN, Ali Rıza; Vergi Suç Ve Ceza Sisteminin Anayasal Çerçevesi, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 

2008, S. 233, s. 22. 
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sağlanması mali nitelikteki vergi suçlarının gerçekleştirmeye çalıştığı sistemdir. 

Anayasa Mahkemesi’nin vergi suç ve cezaları ile ilgili diğer kararlarına baktığımızda 

vergi ödevinin gerektiği gibi yerine getirilmesinde bu amacın güdüldüğü ve bu amaç 

doğrultusunda getirilen hükümlerin Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmediği 

görülmektedir127.   

                                                 
127 Anayasa Mahkemesi’nin 1990/35 Esas sayılı kararında, VUK’ un 360. maddesinin ikinci fıkrasında 

“Kaçakçılığa Teşebbüs nedeniyle hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesine karar verilmesi 
durumunda, para cezası tutarının hesabında; hapis cezasının her bir günü için sanayi sektörü için 
belirlenen, yürürlükteki asgari ücretin bir aylık tutarının yarısın esas alınması öngörülmüştür”  
düzenlenen bu hüküm anayasaya aykırı olduğu savıyla Anayasa Mahkemesi’nin önüne getirilmiştir. 
Mahkeme; “… iptali istenen yasa kuralı uyarınca kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle hükmolunan hapis 
cezasının paraya çevrilmesine hükmolunması durumunda, para cezasının tutarının hesabındaki her 
bir günü için sanayi sektörü için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin bir aylık tutarının yarısı esas 
alınacağından kişiye suç işlediği zaman o suç için öngörülen ceza, ceza gününden önce belirgindir. 
Bu düzenlemede cezaların yasallığı ilkesine ve Anayasa’nın 38. maddesine aykırı bir yön 
görülmemiştir.” Kararını vermiştir. Ama bu durum cezaların kanunla belirleneceği ilkesine, 
kanunilik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 

 Anayasa Mahkemesi’nin 1992/45 Esas sayılı kararında VUK’ un 359. maddesinde yer alan hapis 
cezasını para cezasına çevrilmesi hükmü anayasaya aykırı görülerek Anayasa Mahkemesi’nin önüne 
getirilmiştir. Mahkeme, önceki kararlarına da gönderme yaparak Anayasa’nın 38. maddesi yönünden 
şu karara varmıştır: “Anayasa’nın başlıca birkaç ceza ilkesini belirtmekle yetinerek, bunların dışında 
kalan ceza konuları ve özellikle belli bir zamanda ne gibi eylemlerin suç sayılıp o suçlara ne miktar 
ve ne çeşit ceza verileceğini ve hangi ceza tedbirlerinin ve güvenlik tedbirlerinin ne yolda 
uygulanacağını saptama yetkisini bıraktığı yasa koyucu bu konuda başta Anayasa’nın buyurucu ve 
yasaklayıcı kuralları ile koyduğu güvenceler olmak üzere ceza hukukunun ilkelerine toplum 
yaşantısının zorunluluk ve yaslarının gerekleri ile bağlı kalarak takdirini kullanabilecektir. İptali 
istenen kuralın Anayasa’nın 38. maddesine aykırı bir yönü yoktur.”  Fakat burada verilen yetki çok 
fazladır ve cezanın belirlenmesi dolaylı olarak yürütme organı tarafından yapılmaktadır bu da 
Anayasaya aykırılık teşkil eder. 

 Bu kararlarına karşın, Anayasa Mahkemesi’nin 2001/345 ve 2001/353 Esas sayılı kararların da ise 
Anayasa’nın 38. maddesine aykırılık olduğuna karar verilmiştir.  VUK’ un 359. maddesinin 4369 
sayılı Yasa ile değişik (a) bendinde yer alan; hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde asgari 
ücretin esas alınması kuralının Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Madde, para cezasına 
çevrilmesi yönünden Anayasa’nın 38. maddesine aykırı bulunmamıştır: “… hangi eylemlerin suç 
teşkil ettiği belirtilmiş keza özgürlüğü bağlayıcı ceza saptanmış, özgürlüğü bağlayıcı cezanın para 
cezasına çevrilmesinde esas alınacak ölçü de yasada gösterilmiştir. Suç tarihinde geçerli olan ve iki 
yılda bir tespit edilen asgari ücretin miktarını örenmek olanaksız ya da özel bir çaba gerektirmediği 
gibi belirsiz ve keyfi uygulamalara yol açacak nitelikte de değildir. Bu nedenle kural, Anayasa’da 
belirtilen cezaların yasallığı ilkesine aykırılık teşkil etmemektedir.” Fakat aynı maddede bulunan “… 
hüküm tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretinin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınır...” 
şeklinde son fıkrada yer alan “hüküm tarihinde” sözcükleri, “ ‘Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar’ 
başlıklı Anayasa’nın 38. maddesinin birinci fıkrasında; ‘Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan 
kanunun suç saymadığı fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimse suçu işlediği zaman kanunda o suç 
için konmuş olan cezadan daha ağır bir ceza veremez denilmektedir’  … ceza davalarında, davanın 
sonuçlanma tarihi davanın özelliğine ve yargılama sürecine bağlı olarak değişkendir. Dava konusu 
yasa kuralı, cezayı hüküm tarihindeki asgari ücrete bağlı kılmak suretiyle aynı anda işlenen suçlara 
farklı para cezasının verilmesine neden olacaktır… Bu nedenlerle, itiraz konusu sözcükler 
Anayasa’nın 38. maddesine aykırıdır.”  
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Her iki karar da birlikte incelendiğinde, kararların aynı gün ve aynı heyet 

tarafından alındığı durumu da dikkate alındığında T.C. Anayasası'nda vergilerin 

münhasır bir madde olan 73. maddede düzenlenmesine rağmen vergi suç ve cezalarına 

bu maddede hiç yer verilmemiş olması kanaatimizce Türk hukukundaki vergi suç ve 

cezaları için bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu eksiklik “vergilerin yasallığı” 

ilkesinin dar ya da geniş yorumlanmasına olanak tanımaktadır. Dar ve geniş yorum 

farklılığı nedeniyle de farklı kararlar çıkmakta ve idarece gerçekleştirilen farklı 

uygulamalar ortaya çıkmaktadır. 

3.Ceza Hukuku Anlamındaki Vergi Suçlarının Hukuki Niteliği 

Ceza hukuku anlamındaki vergi suç ve cezaları128 klasik ceza hukuku alanı 

içindedirler. Ceza mahkemelerince değerlendirilirler. Yaptırımları da hürriyeti bağlayıcı 

cezalardır. Bu suçlarda vergi idaresinin “suç duyurusunda bulunma” ve “mütalaa 

verme” dışında inisiyatifi bulunmamaktadır. Ceza mahkemelerinin, madde metninde 

yazılı olan yukarı ve aşağı sınırlar dışında verilecek cezada tasarrufta bulunabilmeleri 

söz konusu değildir. Kasten işlenen suçlardır. Ayrıca verilen hüküm kişilerin adli siciline 

de geçmektedir. TCK’ da ve diğer kanunlarda düzenlenen geleneksel suçlar gibi T.C. 

Anayasası’nın  “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38. maddesinin düzenlediği 

bütün esaslara tabidir. 

a. Koruduğu Menfaat Yönünden 

Ceza hukuku anlamındaki vergi suçlarının koruduğu menfaati,  kaçakçılık 

suçları129 ve diğer suçlar olarak ikili bir ayrımda incelemek gerekmektedir.  

                                                 
128  “Adli vergi suç ve cezaları- İdari vergi suç ve cezaları” terimleri doktrinin çoğunluğu tarafından 

kullanılmakta olup aynı zamanda Anayasa Mahkemesi kararlarında da mevcuttur. Örneğin: AYMK., 
E.01/119. 

129 213 sayılı VUK'un 359. maddesinde kaçakçılık suçu aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 
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VUK’ un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunun 4369 sayılı kanunun 

14. maddesiyle değişen şeklinde, kaçakçılık suçlarının oluşması için vergi zıyaının bir 

koşul olarak sayılmadığı görülmektedir.  Böylelikle vergi ziyaı gerçekleşsin veya 

gerçekleşmesin VUK’ un 359. maddesinde yapılması ceza müeyyidesine bağlanan fiil 

veya fiillerin yapılması halinde suç tamamlanmış olur130. 

Vergi ziyaının artık kaçakçılık suçu için bir ön koşul olarak aranmaması 

kaçakçılık suçlarının haklı olarak artık tehlike suçları olarak nitelendirilmesine neden 

olmuştur. “4369 sayılı yasa, cezai nitelikli suçlardan kaçakçılık suçunu bir tehlike 

suçuna dönüştürmüş, sayılı fiiller neticesinde vergi ziyaı gerçekleşsin gerçekleşmesin 

hapis cezası ile cezalandırılan bir suç türü oluşturulmuştur”131. Dolayısıyla kaçakçılık 

suçlarında korunan hukuki değer, devletin vergisel olarak kayba uğrama ihtimali 
                                                                                                                                               
 “a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 
 1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu 

işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve 
işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, 
belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

 2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,  

 Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya 
sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve 
belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek 
bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar 
itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. (2) 

 b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, 
kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar 
veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte 
olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, 
sahte belgedir. 

 c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği 
belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında 
bu madde hükmü uygulanmaz. 

 Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü 
maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.” 

 

130 Böylelikle hazineyi kayba uğratmayan, hatta kayba uğratmak bir yana daha fazla vergi ödenmesi 
sonucunu doğuran fiillerin dahi kaçakçılık suçuna vücut vermesi mümkün hale gelmiştir. (AKKAYA, 
Mustafa; İdari Ve Adli Vergi Ceza Sistemine Eleştirisel Bir Bakış, Vergi Sorunları, Şubat 2008, 
S.233, s.34.) 

131 YALTI, Billur; İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Sistemi Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması, Vergi 
Sorunları, Şubat 2008, S.233, s.106. 
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olduğunu söylemek mümkün hale gelmiştir. Vergi ziyaı gerçekleşmese bile suç 

tamamlanır. Vergi ziyaının gerçekleşmesi halinde ise kanuni idari prosedür, ceza hukuku 

anlamındaki suçtan tamamen farklı olarak idarece başlatılır.  

Vergi mahremiyetini ihlal132, haysiyet ve şerefe tecavüz133, mükellefin özel 

işlerini yapmak suçlarında134 korunan menfaat, vergi mükelleflerinin vergi işlemleri 

sırasında devlete verdiği bilgilerinin korunması ve vergi ile ilgili işlemlerde vergi 

mükellefleri arasındaki eşitliğin korunmasıdır. Ekim sayım beyanlarını denetlememe135 

suçunda korunan menfaat ise devletin vergisel bir kayıp yaşamasını önlenmesidir. 

Vergi ziyaının kaçakçılık suçunun unsuru olmaması, devletin vergisel kaybı 

sayesinde bireylerin elde edeceği ekonomik menfaatin, mali nitelikteki vergi suçlarının 

var oluş sebebini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü Ceza Hukuku Anlamındaki Vergi 

Suçlarının oluşması için yasa koyucu, devletin vergisel kaybını aramamaktadır. 

                                                 
132  213 sayılı VUK'un  362. maddesinde vergi mahremiyetini ihlal suçu aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:   
 “Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal 

edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.” 
 

133 213 sayılı VUK'un 5. maddesinde, “Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref 
ve haklarına tecavüz edilemez.” hükmü düzenlenmiştir. VUK’ da suça, ne bir madde başlığı ne de 
hasredilmiş bir madde şeklinde yer verilmiştir.  Sadece bu bilgilere dayanılarak mükelleflerin 
şereflerine, haysiyetlerine ve haklarına tecavüz edilemeyeceği hüküm atına alınmıştır. Yeni 
düzenlemede TCK’ nın maddelerine bir atıfta bulunulmamıştır. Bu nedenle suçun kanuni unsurları, 
VUK’ un 5. maddesi ve aynı maddenin altıncı fıkrası olacaktır. 

134 213 sayılı VUK'un  363. maddesinde düzenlenen mükelleflerin özel işlerini yapmak suçu aşağıdaki 
gibi düzenlenmiştir: 

  “Bu Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması 
ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı 
harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre 
cezalandırılır. Bu hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde, kişiye ayrıca bu Kanunun 344 
üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.” 

135 213 sayılı VUK'un 246. maddesinde ekim ve sayım beyanlarını denetlememek suçu aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir: 

 “Muhtar ve ihtiyar heyetleri üyelerine Maliye Bakanlığınca takdir ve tayin edilecek miktarda ücret 
verilir. Görevlerini 

 kısmen veya tamamen yerine getirmeyen muhtar ve ihtiyar heyetleri ücrete müstahak olmazlar. 
   Görevini ihmal veya suiistimal eden muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri Türk Ceza Kanununun görevi 

kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.” 
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b.Mahsus Suç Niteliği Yönünden 

Kanuni tarifinde faille ilgili olarak, herhangi bir insan olmanın ötesinde, belli 

özel ve objektif vasıflardan söz edilen suçlara mahsus suç denmektedir.136 

VUK’ un 331. maddesinde, vergi cezalarının muhatabının kimler olacağı hüküm 

altına alınmıştır137: “ Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta 

yazılı vergi cezaları (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalarla 

cezalandırılırlar.”   Bu maddenin, suçu işleyenlerin kişiliğine göre değişik görünümleri 

söz konusu olacaktır. Suçu işleyen gerçek kişi ise cezanın sorumlusu da o kişi olacaktır. 

Yükümlü olan gerçek kişiden başkasının da vergi suçu işleyebilmesi mümkünüdür138. 

Failin bizzat mükellef ya da sorumlu olması önemli değildir139.  

VUK’ un 332. maddesinde ise; küçüklerin ve kısıtlıların ceza muhatabı olmadığı 

haller düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, velayet ve vesayet altında olan kişilerle, işleri 

için kayyum atanan kişilerin; veli, vasi ve kayyumları bu yetkileri çerçevesinde vergi 

suçu işlerlerse, bu vergi suçlarına verilecek ceza veli, vasi ve kayyumlara adına 

olacaktır. Bu kişilerin ödedikleri ceza için asıl mükelleften talepte bulunma hakları da 

yoktur çünkü cezalar şahsidir. 

                                                 
136  ÖZGENÇ, İzzet; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2010, s.178. 
137  Ceza hukuku anlamındaki vergi suçlarında, “cezaların şahsiliği prensibi” öne çıkmaktadır. Bu 

nedenle failin özellikleri, suç ve suçlu arasındaki bağlantı önemlidir. Mali nitelikteki vergi suçlarında 
ise “yasal belirleme çerçevesinde özünde yükümlülüğe yönelmiş olan ve idare tarafından muhatap 
olarak yükümlünün dikkate alındığı vergi borcu ve vergi ödevi ilişkilerine aykırı hareketler 
sonucunda gündeme gelen vergisel kabahatlerde fail, ikinci planda kalmakta, cezaların şahsiliği 
prensibi esnetilerek ceza sorumluluğu da doğrudan vergi yükümlüsüne yönelmektedir. Dolayısıyla 
vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarını gerektiren eylemlerde, eylemin yükümlünün kendisi, çalışanı,  
vekil ya da temsilcisi tarafından yapılmış olmasına karşın genel olarak ceza yükümlüsü adına 
kesilmektedir. Bu noktada, vergi yükümlüsü kabahatin faili ile arasındaki hukuki ilişkiyi istisnai 
haller dışında vergi idaresine karşı kullanamamaktadır.” (ERDEM, Tahir; Vergi Suçlarında Faillik ve 
Ceza Sorumluluğu, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S.233, s. 193.)       

138  Buna örnek olarak, temsilciler, şirket müdürleri, çalışanların işledikleri vergi suçları verilebilir. 
139  ERDEM, Tahir; Vergi Suçlarında Faillik ve Ceza Sorumluluğu, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, 

S.233, s. 191. 



 

 
58

Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu konusu, tartışmalıdır. Doktrinde, ağırlıklı 

olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu reddedilirken yazarlar bu durumu hareket 

yeteneği unsuru, suçlu fail ilişkisi, suçun manevi unsuru gibi farklı gerekçelere 

dayandırmaktadırlar140. Tüzel kişiliğin kendine özgü bir idaresi bulunmadığından, 

yetkili organlarınca ve temsilcileri eliyle işlemlerini gerçekleştirebildiklerinden suçun 

oluşumu için gerekli iradeleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla ortada bir suç varsa bu, 

iradesi olmayan tüzel kişilik tarafından işlenemez ve tüzel kişilik cezanın sorumlusu 

olamaz. Suçu, şirketi temsille görevli gerçek kişiler işleyebilir. Tüzel kişilerin suçlu 

sayılıp bu sıfatla cezalandırılmaları cezaların şahsi olması esasına aykırı olur ve suçlu 

şahsiyet ancak insanda bulunabilen bir takım melekeleri gerektirdiği cihetle, tüzel 

kişinin bu melekeleri haiz olmadığı halde suç faili sayılması imkansız bulunur141.  Diğer 

görüşe göre ise; tüzel kişiliklerin cezai sorumluluğunun olması gerektiğini savunurlar. 

Tüzel kişilerin organları ve temsilcileri zaten tüzel kişiliğin iradesi çerçevesinde işlem 

yapmaktadırlar dolayısıyla işlem, tüzel kişiliğin de iradesinin ürünüdür. Bu nedenle de 

cezaların şahsiliğine aykırı bir durum söz konusu değildir. Gelişen toplum yapısında, 

sadece tüzel kişileri yönetenlerin cezalandırılmasının suçluluğu engellemede yeterli 

olmayacağını, tüzel kişiliğin suç işlendikten sonra cezasız şekilde varlığını devam 

ettirmesi halinde, ceza hukukunun amaçlarının gerçekleşemeyeceğini dile 

getirmektedirler142.    

Tüzel kişilerin vergi cezaları ile ilgili sorumluluğu ise, VUK’ un 333. 

maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye göre, tüzel kişiliğin idaresi sırasında 

                                                 
140  Ibid, s. 180. 
141  DÖNMEZER, Sulhi, ERMAN, Sahir; Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt II, 12. Bası, Beta, 

İstanbul, 1999, s.401. , Naklen, ERDEM, Tahir; Vergi Suçlarında Faillik ve Ceza Sorumluluğu, Vergi 
Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S.233, s. 181. 

142  ERDEM, Tahir; Vergi Suçlarında Faillik ve Ceza Sorumluluğu, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, 
S.233, s. 180-181. 
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ya da tasfiye halinde tasfiye işlemleri sırasında vergi suçları işlenirse, vergi cezaları 

tüzel kişilik adına kesilir143. Ayrıca VUK’ un 333. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, VUK’ 

un 10. maddesi hükmü, tüzel kişilerin temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkında da 

uygulanır. Dolayısıyla, VUK’ un 10. maddesine yapılan atıf nedeniyle tüzel kişiliğin 

varlığından alınamayan vergi cezaları bu suçları işleyen tüzel kişilerin temsilcilerinden 

alınacaktır. 

4369 sayılı kanunla VUK’ un 333. maddesinde yapılan değişiklikle; VUK’ un 

359. maddesinde düzenlenen  “kaçakçılık suçları” ile “kaçakçılık suçlarının iştirak 

halinde işlenmesi” durumlarında bu suçlar için verilecek cezalar, bu fiilleri işleyenler 

hakkında hükmolunur. Bunun nedeni suçun oluşumunu gerçekleştiren kişinin, suçun 

ayrıntılarını bilerek gerçekleştiren temsilci olmasında yatmaktadır144.  Bunun yanında, 

                                                 
143  Vergi suçları, mali nitelikteki vergi suçları ve ceza hukuku anlamında suçlar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Mali nitelikteki vergi suçlarında, gerçek kişiler yanında tüzel kişiler de işlenen suçtan 
sorumludurlar.  213 sayılı VUK’ un 333. maddesinin 1. fıkrasına göre vergi cezaları tüzel kişilik 
adına kesilmektedir. Bu mali nitelikteki vergi suçları için geçerlidir. Fakat TCK’ nın maddesine göre 
cezalar; hapis ve adli para cezaları olarak düzenlenmekte ve yine TCK’ nın 20. maddesinin 2. 
fıkrasına göre tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamamaktadır. Dolayısıyla TCK’ ya göre 
tüzel kişilere para cezası verileceğini öngören hükümlerin uygulama alanı bulunmamaktadır. Bu 
VUK’ un 333. maddesi için de geçerlidir. Aynı durumda,  ceza hukuku anlamındaki suçlar 
bakımından,  tüzel kişilik adına hürriyeti bağlayıcı ceza kesilmesi hem ceza hukukunun özellikleri 
açısından hem de VUK’ un 333. maddesinde düzenlenen hüküm nedeniyle mümkün değildir. Ceza 
hukuku anlamında vergi suçlarının düzenlemesine baktığımız zaman, TCK’ nın genel hükümleri, 
VUK’ da farklı bir düzenleme olmaması durumda uygulanacaktır. Örneğin, ceza sorumluluğunun 
şahsiliği, zamanaşımı, ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenler gibi kavramlar TCK’ ya göre 
uygulanacaktır. Fakat iştirak, VUK’ da özel olarak düzenlendiği için bu konuda TCK’ nın kuralları 
uygulama alanı bulamayacaktır. Bu durumda özel kanun olan VUK’ un düzenlediği iştirak 
hükümleri, özel kanun genel kanun çatışmasında üstün tutulacaktır.  Fakat bir konu özel kanunda hiç 
düzenlenmemişse genel kanundaki düzenlemeler esas alınacaktır. VUK’ a göre tüzel kişilere 
hürriyeti bağlayıcı ceza verilememekte, suçu işleyen kişi cezanın muhatabı olmaktadır. Aynı şekilde 
5237 sayılı TCK ‘nın 20.maddesinin 2. fıkrasına göre, “ Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı 
uygulanamaz. Ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar 
saklıdır.” Bu maddeye göre, tüzel kişiler bir cezanın muhatabı olamamaktadırlar fakat haklarında 
güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir. TCK’ nın 60. maddesinde ise, tüzel kişiler hakkında 
uygulanacak güvenlik tedbirleri hüküm altına alınmıştır ve maddenin son fıkrasına göre güvenlik 
tedbirlerinin uygulanabilmesi için kanunun bunları ayrıca belirtmesi gerekmektedir denmektedir. 
VUK’ un 333. maddesinde ise güvenlik tedbirleri ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. 5252 sayılı 
kanunun geçici 1. maddesine göre de özel kanunlarda gerekli değişiklikler 31 Aralık 2008 tarihine 
kadar yapılmalıdır. Bu tarihe kadar bir değişiklik yapılmazsa bu tarihten sonra 5237 sayılı TCK’ nın 
genel hükümleri uygulanacaktır çünkü VUK’ da bu konuda iştirak hükümleri gibi özel bir düzenleme 
bulunmamaktadır dolayısıyla güvenlik tedbirleri tüzel kişilik hakkında uygulanabilecektir.  

144  ŞENYÜZ, Doğan, Vergi Ceza Hukuku, Etkin Kitapevi Yayınları, Bursa, 2005, s.240. 
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bu suçun işlenmesinde temsilcinin bir suçu bulunmaması da mümkündür. Temsilcinin 

bilgisi dışında bir çalışan tarafından suç işlenmiş ise cezanın muhatabı bu madde hükmü 

gereği tüzel kişinin temsilcisi değil bizzat suçu işleyen çalışan olacaktır.145  Bu 

değişiklik, “cezaların şahsiliği ilkesi” bakımından doğru bir düzenlemedir. Çünkü 

cezaların şahsiliği bakımından gerçekten suçu işleyen kişinin cezalandırılması gerekir. 

Şekli olarak, suçla alakası olmayan kanuni temsilciyi cezalandırmak ceza hukukunun 

ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.  

Tüzel kişilerin temsilcilerinin suç işlemesi durumunda ise, “cezaların şahsiliği 

ilkesi” ön plana çıkar. Tüzel kişiliğin birden fazla temsilcisi varsa bu durumda suçu kim 

veya kimlerin işlediği önemlidir146.  Bütün temsilciler değil, suçu bilerek işleyen 

temsilci veya temsilciler bu durumda bulunarak cezalandırılacaklardır.    

Söz konusu maddelerde, hüküm altına alınan cezalar hürriyeti bağlayıcı 

cezalardır ve özellikleri itibari ile bu cezaların tüzel kişilikler hakkında uygulanması 

mümkün değildir147.  Bunlar dışında, ihlali halinde hürriyeti bağlayıcı ceza verilebilecek 

                                                 
145  Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 25.01.1991 tarihli ve E. 1990/4303, K. 1991/238 sayılı kararına göre; 

“…cezanın suçu bir fiil işleyen kişiye çektirilmesi cezada şahsilik prensibinin bir gereği olup, esas 
amaç suçun şekil sorumlusu olan kanuni temsilcilerin değil, suçun ayrıntılarını bilen ve oluşumunda 
rolü olan temsilcileri cezalandırmak olmasına, bu nedenle de cezaya muhatap olacak kanuni 
temsilcinin suç ve suçlu arasındaki illiyet bağını da dikkate alınarak…” denilerek bu Yargıtay’ca bu 
yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. 

146 Bu durumda temsilcilerin sorumluluğunu belirlemek için şirketlerin türleri önemlidir. Çünkü şirket 
türlerine göre temsilcilerin sorumlulukları değişecektir. Örneğin, anonim şirketlerde genel kural, A.Ş’ 
yi temsil sırasında çifte imza kuralıdır. Bu esas sözleşmeyle değiştirilebilir, tek imza haline de 
getirilebilir, ikiden fazla imza da aranabilir. Çifte imza kuralının geçerli olduğu durumlarda, 
cezaların muhatabı,  bu iki imzanın sahibi olan temsilcilerdir. Fakat temsilciler arasında görev 
bölümü yapılmışsa suçun konusunu oluşturan olay hangi temsilcinin görevine giriyorsa cezanın 
muhatabı da o temsilci olacaktır. Limited şirketlerde ise; şirket sözleşmesi veya ortaklar kurulu 
kararıyla aksi kararlaştırılmamışsa bütün ortaklar müdür sıfatına haizdir.  Görev bölümü yapmadan, 
bu şekilde birlikte temsil söz konusu olursa bir suç işlendiğinde herkes sorumlu olacaktır ama şirketi 
temsil için görevlendirilme yapıldıysa cezai sorumluluk, eylemi gerçekleştiren temsilciye ait 
olacaktır. 

147  Ceza hukuku anlamındaki vergi suçlarında, “cezaların şahsiliği prensibi” öne çıkmaktadır. Bu 
nedenle failin özellikleri, suç ve suçlu arasındaki bağlantı önemlidir. Mali nitelikteki vergi suçlarında 
ise; “Yasal belirleme çerçevesinde. Özünde yükümlülüğe yönelmiş olan ve idare tarafından muhatap 
olarak yükümlünün dikkate alındığı vergi borcu ve vergi ödevi ilişkilerine aykırı hareketler 
sonucunda gündeme gelen vergisel kabahatlerde fail, ikinci planda kalmakta, cezaların şahsiliği 
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olan “vergi mahremiyetinin ihlali” ve “mükelleflerin özel işlerini yapan memurlar” adı 

altında düzenlenen suçlar da sadece gerçek kişiler bakımından işlenebileceğinden 

bunlarda tüzel kişiliğe ceza verilip verilemeyeceği ile ilgili bir problem sorunu 

yaşanmamaktadır. 

VUK’ un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçuna baktığımız zaman; 

mükelleflerin yapmaması gereken fiillerin düzenlendiği ve bunları ihlal edenlere ne 

kadar ceza verileceği hüküm altına alınmıştır. İlk bakışta, kaçakçılık suçunu 

işleyebilecek kişilerin mükellefler olduğu düşünülebilir. Fakat VUK’daki ödevleri ve 

diğer işlemleri için bir vekil, temsilci ya da müdür görevlendirebilirler. Bu durumda 

vergi ödevleri ve diğer işlemler bu kişiler tarafından gerçekleştirilir. Eğer, bu işlemler 

sırasında kanunun 359. maddesinde düzenlenen suçlardan işlenirse, bu suçların cezası 

hapis cezası olduğundan ve “cezaların şahsiliği ilkesi” gereği fail, suçu işleyen temsilci, 

vekil ya da müdür olacaktır.  

Sonuç olarak fail, vergi mükellefi veya onun görevlendireceği herkes olabilir. 

Dolayısıyla kaçakçılık suçlarını mahsus suç kategorisine sokmak doğru olmayacaktır.  

Haysiyet ve Şerefe Tecavüz suçunda da fail konusunda bir sınırlandırma yoktur. 

Her kim, vergi mahremiyetinin ihlalinin istisnası olarak getirilen ve açıklayan tarafından 

hukuka uygunluk sebebi oluşturan bilgilerden dolayı saldırıda bulunursa bu suçun faili 

olur. Dolayısıyla Haysiyet ve Şerefe Tecavüz suçu da mahsus suç değildir148. 

                                                                                                                                               
prensibi esnetilerek ceza sorumluluğu da doğrudan vergi yükümlüsüne yönelmektedir. Dolayısıyla 
vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarını gerektiren eylemlerde, eylemin yükümlünün kendisi, çalışanı,  
vekil ya da temsilcisi tarafından yapılmış olmasına karşın genel olarak ceza yükümlüsü adına 
kesilmektedir. Bu noktada, vergi yükümlüsü kabahatin faili ile arasındaki hukuki ilişkiyi istisnai 
haller dışında vergi idaresine karşı kullanamamaktadır.” ( ERDEM, Tahir; Vergi Suçlarında Faillik 
ve Ceza Sorumluluğu, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S.233, s. 193. )     

148   ŞENYÜZ, Doğan; Vergi Ceza Hukuku, Bursa, 2005, s:270. 
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Vergi Mahremiyetini İhlal149, Mükelleflerin Özel İşlerini Yapmak150 ve Ekim 

Sayım Beyanlarını Denetlememe151 Suçları ise; bu suçların belirli sıfata veya niteliğe 

sahip kimseler tarafından işlenebilir durumda olması nedeniyle mahsus suçlardır. 

c.Vergisel Saiklerle İşlenip İşlenmedikleri Yönünden 

VUK’ un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunun, 4369 sayılı kanunun 

14. maddesiyle değişen şekli ile ortaya çıkan bir tartışma da, kaçakçılık suçları için 

kastın varlığının gerekli olup olmadığı yani vergisel saikle işlenip işlenmemesinin 

önemli olup olmadığı konusundadır.  Eski metnin düzenlemesinde yer alan “bilerek” 

kelimesinin yeni düzenlemede yer almaması, kaçakçılık suçlarının oluşumu için artık 

kastın varlığının aranmasının gerektiği görüşlerini de ortaya çıkarmıştır. Yasa değişikliği 

ile VUK’ un 344. maddesinde yer alan ‘kast’ın, kaçakçılık suçunun unsuru olmaktan 

çıkarıldığı, 359. maddede sayılan fiillerin ortaya çıkmasının, suçun tekemmülü için tek 

başına yeterli olacağı isabetsiz bir yaklaşım sergilenmiştir152. Bu görüşü savunanlara 

göre153, kastın varlığını aramadan, madde metninde yapılması yasaklanan fiillerden biri 

veya birkaçının oluşması halinde kaçakçılık suçunun işlendiğine karar verilecektir. 

VUK’ un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunun, 4369 sayılı kanunla 

değişen metninde, kusur sorumluluğu yerine objektif sorumluluğa geçiş yönünde bir 

eğilim gözlenmektedir. Kaçakçılık suçu, vergi ziyaının ön koşul olmaktan çıkarılmış 

böylece işlenen eylemlerle hazinenin zarara uğrama tehlikesinin müeyyidesi olarak 

                                                 
149 Vergilendirme işlemleriyle uğraşan memurlar, vergi incelemelerinde görev yapanlar, idari yargıda 

görev yapanlar, vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlarda görev yapanlar, vergi işlerinde 
kullanılan bilirkişiler, kendilerine vergi kanunlarına göre bilgi verilenler. 

150  VUK’un 5. ve 363. maddesi gereğince bu suçun failinin memur olması gerekir. 
151  Suçun faili, görevi ihmal eden muhtar veya ihtiyar heyeti üyeleridir. 
152  AKKAYA, Mustafa; İdari Ve Adli Vergi Ceza Sistemine Eleştirisel Bir Bakış, Vergi Sorunları, Şubat 

2008, S.233, s.34. 
153  KIZILOT, Şükrü; Sahte Ya da Kapsam İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımında Hapis Cezası Ve 

Muhatabı, Yaklaşım, Eylül 1998, S. 69, s. 25. 
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hapis cezası ön görülmüştür. Müeyyidesi hürriyeti bağlayıcı bir ceza olan kaçakçılık 

suçunda, yapılan düzenleme ile artık kastın aranmayacağını savunmak ceza sistemi ve 

Anayasa’nın 38. maddesi ile çelişmektedir154. Her şeyden önce, cezaların şahsiliği ilkesi 

hem temel bir anayasa kuralı hem de tartışmasız en önemli evrensel hukuk kurallarından 

biridir. Kişi, kusuruyla işlediği suçlardan sorumlu tutulabilir.  

Diğer bir görüş ise, “bilerek” sözcüğünün madde metninde yer almamasının 

herhangi bir değişikliğine neden olmayacağını, TCK’ nın 21/1. maddesi uyarınca suçun 

oluşumunda kastın varlığı arandığı için, VUK 359’da düzenlenen kaçakçılık suçunun 

oluşması için de kastın gerekli olduğunu dile getirmişlerdir155. TCK’ nın 21. 

maddesinde, suçun varlığının kasta bağla bağlı olduğu, 22. maddesinde ise suçun 

taksirli halinin kanunda açıkça düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.  VUK’ un 

359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunun oluşması için kişinin maddede 

düzenlenen fiilleri yapma amacının vergi kaçırmak olması gerekmektedir. Kişi, bilerek 

ve isteyerek hazineyi zarara uğratmayı hedeflemelidir156. Ayrıca 359. maddede suçun 

taksirli haline de yer verilmemektedir. Dolayısıyla kaçakçılık suçunun manevi unsuru 

kasttır157.  Kaçakçılık suçlarının manevi unsurunun kast olduğunu; kaçakçılık suçlarının 

iştirak halinde işlenmesi hükmünü düzenleyen 360. maddesinden de anlayabiliriz. VUK’ 

un 360. maddesine göre kaçakçılık suçu iştirak halinde işlenirse TCK’ nın iştirak 

                                                 
154 Kaçakçılık suçları için kastın aranmayacağı görüşleri üzerine Maliye Bakanlığı 306 numaralı VUK 

Genel Tebliği’ni çıkarmış ve sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar için kastın 
varlığının araştırılması gerektiğini belirtmiştir. Fakat bu tebliğde, kast unsurunun tespiti vergi 
inceleme elemanlarına verilmiştir. Eğer vergi incelemesi sırasında bir kast unsuru bulurlarsa vergi 
inceleme elemanları bu durumu rapor haline getirip Cumhuriyet Savcılarına bildireceklerdir. Kast 
unsuru görmedikleri takdirde, rapor düzenlemeyeceklerdir. Maliye Bakanlığı’nın böyle bir yetkisi 
olup olmadığı tartışmalıdır. Kastın varlığının tespiti mahkemelere aittir ve bunun bir tebliğ ile vergi 
inceleme elemanlarına verilmesi hukuka aykırılık içerir.  

155 SABAN, Nihal; 4369’un Suç Ve Ceza Sistemine Nasıl Bakmalıyız, Vergi Sorunları, Eylül 2000, 
S.144, s. 94. 

156 Eğer aksi görüş savunulacak olursa, örneğin sahte faturayı, faturanın sahte olmadığını düşünerek 
kullanan kişiye hapis cezası verilmesi gerekmektedir. Bu da, bu suçlar için kusursuz sorumluluğun 
getirildiğini savunmaktır. 

157 SABAN, Nihal; Vergi Hukuku (Genel Kısım), Der Yayınları, No:351, İstanbul 2002, s.323. 
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hükümlerine göre ceza belirlenecektir. TCK’ nın iştirak hükümlerini düzenleyen 

maddelerden bir olan 40. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Suça iştirak için kasten ve 

hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir.”  Görüldüğü gibi suçun iştirak halinde 

işlenmesi için kastın varlığı gereklidir. Kasten işlenen bir suç mevcut olmalıdır. 

Kaçakçılık suçu için de iştirak hükümleri düzenlendiğine göre kaçakçılık suçunun 

manevi unsuru kasttır158. “Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlenmesi durumu, kastın bunduğuna ilişkin karine olup, bu durumda kast var mıdır, 

yok mudur konusunun araştırılmasına gerek yoktur. Çünkü kimse bilmeden veya 

istemeden bu belgeleri düzenlemesi söz konusu olamaz”159.  

Kaçakçılık suçu gibi VUK’da düzenlenen vergi mahremiyetini ihlal, 

mükelleflerin özel işlerini yapmak, haysiyet ve şerefe tecavüz ve ekim sayım 

beyanlarını denetlememek suçları da kasten işlenen suçlardır.  

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun mahsus suç olması nedeniyle suçun 

faillerinin yaptıkları fiilin suç olmadığını bilmemeleri söz konusu değildir. Sır 

niteliğindeki bilgilerin ifşa edilmesiyle vergisel bakımdan bir zarar ve bu zararın 

sonucunda bir menfaat ortaya çıkmaktadır.   

Mükelleflerin özel işlerini yapmak suçunda ise fail tarafsızlıktan çıkarak özel iş 

niteliğindeki işi yaparak fayda sağlamaktadır. Bu eylemin gerçekleştirilmesiyle 

mükellefler arasındaki  vergisel yönden eşitlik bozulmaktadır. Fail bu eylemi 

                                                 
158 YCGK’nın  05.03.2002 tarih ve 11-28/179 sayılı kararında, kanunun aynı hükmünün bir yıl içinde 

birden çok kez ihlal edilmesi sebebiyle teselsül eden suçun cezasını TCK’ nın 29. maddesi uyarınca 
arttırılarak uygulanmasında, kastın yoğunluğunu ve failin amacının nazara alınacağı belirtilmektedir. 
Bu karadan, Yargıtay’ın dolaylı olarak da olsa VUK’ un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçu 
için kast aradığını anlayabiliriz. 

159 UYSAL, Ali, EROĞLU, Nurettin; Açıklamalı Ve Uygulamalı Vergi Usul Kanunu, Ankara 2005, 
s.681. 
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gerçekleştirilen vergisel bakımdan bozulan eşitsizliği bilmektedir. Bu nedenlerle 

mükelleflerin özel işlerini yapma suçunun  vergisel saikle işlendiği savunulabilir. 

Haysiyet ve şerefe tecavüz suçunda mükellefin vergisel işlemleri dolayısıyla 

açıklanan bilgilerden hareketle mükelleflerin haysiyet ve şeref haklarının saldırıya 

uğraması durumu söz konusudur. Bu nedenlerle söz konusu suçlarda kaçakçılık suçunda 

olduğu gibi vergisel saiklerle işlenen suçlardır yorumunu yapmak doğru olmayacaktır.  

Açıklanan bilgileri kullanarak tamamen farklı bir amaçla mükellefin şeref ve 

haysiyetine tecavüz edebilir.  

Ekim ve sayım beyanlarını denetlememek suçunda, muhtar ve ihtiyar 

heyetindeki kişilerin görevini kötüye kullanama durumu mevcuttur. Muhtar ve ihtiyar 

heyetindeki kişiler GVK’nın 54. maddesinde düzenlenen işletme büyüklüğü ölçüsünü 

aşacak şekilde zirai faaliyette bulunan çiftçilerin ekim ve sayım beyanlarının denetimini 

yapmak ile görevlendirilmişleridir. Bu görevin yerine getirilmemesi durumunda devlet 

vergisel kayba uğrayacaktır.   Denetim görevini yapmamak VUK’un 246/2. maddesi 

uyarınca “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” için öngörülen ceza ile cezalandırılacaktır. 

Görüldüğü gibi kanun koyucu suçu,  görevi kötüye kullanma statüsüne sokmuştur. Bu 

nedenle ekim ve sayım beyanlarını denetlememek suçunun da kaçakçılık suçu gibi 

vergisel saiklerle işlendiği söylenebilir. 

d.Serbest Hareketli Suç Olup Olmadıkları Yönünden 

“Bir suçun kanuni tarifinde, o suçu oluşturan fiilin ne tarz bir fiil olduğu 

konusunda bir özelleştirilmenin yapılmadığı suçlara serbest hareketli suçlar denir”160.   

                                                 
160  ÖZGENÇ, İzzet; s:160. 
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Kaçakçılık suçları incelendiğinde,  kanunda seçimlik hareketli suç olarak 

düzenlendiği görülmektedir. “Yasa gösterdiği hareketlerden herhangi birinin yapılması 

halinde suçun meydana geleceği hükmünü koymuşsa o suç seçimlik hareketli suçtur”161 

VUK’un 359. maddesinde belirtilen fiillerden herhangi birinin yapılması yeterlidir. 

Vergi mahremiyetini ihlal, mükelleflerin özel işlerini yapmak, haysiyet ve şerefe 

tecavüz ve ekim sayım beyanlarını denetlememek suçları incelendiğinde, “kanunda 

vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, 

Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır”, “kanunun 6 

ncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile 

ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa 

aykırı harekette bulunanlar TCK'nın 257 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre 

cezalandırılır”, “Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve 

haklarına tecavüz edilemez”, “Görevini ihmal veya suiistimal eden muhtar ve ihtiyar 

heyeti üyeleri Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin 

hükümlerine göre cezalandırılır” hükümleri gereğince hareketin icra tarzında herhangi 

bir özelleştirmeye yer verilmediğinden serbest hareketli suçlardır. Düzenlemelerde 

önemli olan hukuken gerçekleştirilmesi istenilmeyen neticenin oluşumuna kasten 

sebebiyet vermektir. 

II. EKONOMİK SUÇ ANALİZİYLE VERGİ SUÇLARI 

Bir suça ekonomik yaptırım uygulamanın salt kanun koyucunun suç siyasetinin 

bir ürünü olduğu gerçeğinden yola çıkarak vergi suçlarının en önemli örneklerinden biri 

olan kaçakçılık suçu için vergi ziyaı koşulunun aranmamasının vergi suçlarının 

ekonomik suç özelliğini etkilemeyeceğini belirtmek gerekmektedir.  Dolayısıyla 

                                                 
161 ALACAKAPTAN, Uğur, s:47. 



 

 
67

ekonomik bir suçu ekonomik ceza ile cezalandırmak, ekonomik suç olma koşularından 

sayılmamakta bunun aksine ekonomik suç niteliğinde olmanın sonucunu 

oluşturmaktadır.  Kanun koyucu, kaçakçılık suçunun oluşumunda vergi ziyaının 

gerçekleşmesini aramamış, kaçakçılık suçunun vergisel kayıp oluşturma tehlikesini esas 

almış ve devletin vergisel kaybının oluşma tehlikesini cezai müeyyideye bağlamıştır. 

Bunun yanında mali nitelikteki vergi suçlarını idari-ekonomik yaptırıma bağlayarak 

ekonomik yaptırım seçeneğini idari yönden ortaya koymuştur. Türk hukukunda vergi 

ziyaına hapis cezası verilmesini öngören bir düzenleme yoktur. Bu salt kanun 

koyucunun takdiridir. Aynı şekilde vergi suçları da kanun koyucu tarafından istenildiği 

takdirde idari yaptırıma bağlanabilecektir. Dolayısıyla ekonomik suça ekonomik ceza 

verilmesi söylemi ekonomik suçun özelliğinden dolayı kendiliğinden ortaya çıkan bir 

durum değildir. Ekonomik ceza, ekonomik suçun koşulu değil bir sonucudur. Ve bu 

sonucu takdir etmek kanun koyucunun elindedir. 

Vergi suçları bu çerçevede incelendiğinde, korudukları alanın tamamına 

yakınının ekonomik hayat olması, şiddet içermemesi, mağdur sayısının daha fazla 

olması, suçları işleyen kişilerin konumu, çoğunluğunun mahsus suç özelliği taşıması, 

yalnız belirli ve somut zararlar vermekle kalmayıp ülkede geçerli ekonomi ahlakının 

temellerini etkileyici sonuçlar doğurması özelliklerini bünyesinde taşımaları gibi 

özellikleri itibariyle ekonomik suç olarak adlandırılan ve kategorize edilen suçların en 

önemli örneklerindendir.  

III. EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA SÖYLEMİNE BAKIŞ 

Vergi cezaları sistemi değerlendirilirken üzerinde durulması gereken bir diğer 

konu da ekonomik suçlara ekonomik cezaların verilmesi gerekip gerekmediğidir.  Daha 

önce de belirtildi gibi ekonomik suça ekonomik ceza söylemi, ekonomik suçun 
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doğasından kaynaklanan ve kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuç değildir. Ekonomik 

suçun olmazsa olmaz koşulu ekonomik ceza değildir.  

Bu konuda değişik görüşler mevcuttur. Vergi suçları gibi ekonomik suçların suç 

olmaktan çıkarılarak kabahat vb düzenlemeler şeklinde sistemleştirilip yaptırım olarak 

da idari para cezasına hükmedilmesini savunanlar bulunmaktadır. Bu yapının 

oluşturulmasını savunanlar ticaret hayatında hızla gelişen teknoloji ve artan finansal 

suçlar ile birlikte suç işleme araçlarının da çeşitlendiğini, bu karmaşık ilişkileri 

yargılama makamlarının değerlendirmesi halinde yargılama sürecinde gecikmeler 

olacağını, bu durumun ekonomik suçlarla mücadelede cezaların gücünü azaltacağını, 

birçok suçun suç olmaktan çıkarılıp kabahat sayılarak idare tarafından uygulanacak para 

cezalarına tabi tutulmasının daha esnek ve hızlı olacağını ve bunun da yaptırımların 

amacına uygun oluğunu dile getirmişlerdir162. 

Fakat bütün ekonomik suçların bu şekilde sistemleştirilmesini düşünmek 

hürriyeti bağlayıcı cezalardan tamamen vazgeçmek demektir.  “Avrupa Konseyi 

bünyesinde yapılan sempozyumlarda ekonomik suçlarla mücadelede prensip olarak 

ekonomik cezalara başvurulması kabul edilmekle beraber hürriyeti bağlayıcı cezalardan 

hiçbir suretle vazgeçilemeyeceği, gerektiğinde hürriyeti bağlayıcı cezaya başvurmanın 

daha etkin olabileceği de dile getirilmiştir”163. Bu görüşü savunanlar,  ekonomik suç 

işleyenleri, sadece suç işleyerek elde ettiği kazançtan mahrum bırakmanın mahrum 

bırakılan bu zararın sonraki hukuka aykırı faaliyetlerle giderilebilecek zarar olduğu 

fikrine kapılıp yeniden suç işlemeye yöneltebileceği görüşündedirler164. 

                                                 
162 TİRYAKİ, Tercan, GÜRSOY, Türker; Ekonomik Suç Kavramı Ve Sigortacılık Suçlarının Bu Açıdan 

Değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, S.55, s.56 
163 SANCAR, Türkan; s.38 
164  Ibid., s. 19. 
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Her ekonomik suç farklı bir yapıya sahiptir. Ekonomik suçların en büyük 

kolaylığı ekonomik suçların işlenmesiyle ortaya çıkan zararın ölçülebilir nitelikte 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu zarar göz önüne alınarak farklı ekonomik suçlar için 

farklı ağırlıktaki cezalar verilebilir. Dolayısıyla ekonomik suça ekonomik ceza söylemi, 

ekonomik cezaların verilmesinin hızlı ve daha kolay olması nedeniyle cezaların 

etkinliğini sağlamak olsa da çok büyük zarar doğuran suçlarda bu hız ve kolaylık 

cezaların caydırıcılığın sağlayamayacak hatta bazı durumlarda özendirici bile olacaktır. 

Bu nedenle ekonomik suçlar için tamamen hürriyeti bağlayıcı cezalardan vazgeçmek 

mümkün değildir. Suçun ağırlığına göre orantılı bir ceza sistemi oluşturularak en hafif 

para cezasından en ağır hürriyeti bağlayıcı cezayı barındıran kademeli bir ceza sistemi 

ekonomik suçlar için gerekli olan ceza sistemidir. “Ekonomik suçların cezalarının kural 

olarak para cezası olması gerekir. Bazı suç tiplerinde ise para cezaları ile birlikte 

hürriyeti bağlayıcı cezalarda asli ceza olarak uygulanmalıdır”165. 

                                                 
165  NUHOĞLU, Ayşe, ÜZELTÜRK, Hakan; s.35. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye’deki vergi suç ve cezalarının hukuki niteliğine, yargısal ve örgütsel 

yapısına baktığımızda birçok eksikliklerin olduğunu söylemek mümkündür. VUK’ da 

düzenlenen ceza hukuku anlamındaki vergi suç ve cezalarının bu suçları önlemeye 

yeterli olup olmadığı, yeni yasal düzenlemelerin gerekip gerekmediği, gerekiyorsa ne 

şekilde olması, VUK ile TCK’ nın ve idari yargı ile adli yargının yargılama sürecinde 

yaşadıkları uyumsuzluklar, verginin özel ve teknik bir hukuk dalı olması nedeniyle adli 

yargıda yaşanan sıkıntılar, son zamanda yaşanan değişikliklerle ekonomik suç 

dalgasının yaygınlaşması ve ekonomik suça ekonomik ceza verilmesini isteyen görüşler 

çerçevesinde dört aşamalı bir sonuç üzerinde vergi suçlarının hukuki niteliği üzerinde 

değerlendirme yapılacaktır. 

Bu dört aşama vergi suçlarının gerçekleşmesini engelleyecek, suç öncesi 

dönemde neler olması gerektiğini kapsayan önlem aşaması, vergi suçu işlendiğinde 

bunun kolayca tespit edilip ortaya çıkmasını sağlayacak tespit aşaması, suçun meydana 

geldiğinin tespiti sonrası kanunlara göre bu suça verilecek cezanın belirlenmesini 

gerçekleştiren yargılama aşaması ve son olarak yargılama sürecinde verilecek cezanın 

en doğru en caydırıcı ceza olabilmesi için gerekli cezalandırılma aşamasıdır. 

A.Önleme Aşaması 

Vergilemeden beklenen birincil amaç, ulusal gelirin yeniden bölüşümünü ve 

devlet bütçesinin finansmanını sağlamaktır. Bunun yanında ekonomik dalgalanmaların 

durulması, sürümdeki para niteliğinin ve buna bağlı talebin ayarlanması, dış satımın 

korunması ve özendirilmesi, belirli enerji türlerinin kullanımının özendirilmesi, 
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işsizliğin azaltılması gibi ikincil amaçları da oluşmuştur166. Görüldüğü üzere, devletin 

temel yapıları, vergileme sonucunda elde edilecek gelirler üzerinden elde edilecek bir 

sistemden oluşmaktadır. Dolayısıyla vergilerin eşit ve eskizsiz şekilde tahsili devletin 

devamı için en önemli amaçlardan biridir.  

Vergilendirmenin tam ve eşit olarak sağlanabilmesi için ilk olarak vergi 

kapasitesi değişik etkenler de göz önüne alınarak doğru şekilde belirlenmeli, bu 

kapasiteye uygun vergilendirilecek konular tespit edilmeli ve en son olarak 

vergilendirmenin sınırı verimlilik ilkesi dikkate alınarak saptanmalıdır. 

Vergilendirme sınırı hükümetler tarafından anayasal kurallar çerçevesinde 

kanunla belirlenir. “Vergilendirme anayasal ve yasal ilkelere uygun olduğu sürece 

hukuksal, ekonomik süreleri aşmadığı sürece verimli ve güdülen amaç doğrultusunda 

etkindir”167.  

Verimlilik çerçevesinde vergi kapasitesi ve eşitlik ilkesi göz önüne alınarak 

oluşturulan bir vergi sistemi, vergi suç ve cezalarının önlem aşamasının ilk basamağıdır.  

Mükellefler, ödeyebilecekleri makul düzeyde vergilerle karşılaştıklarında ve eşit 

muameleye tabi tutulduklarını düşündüklerinde vergilere karşı oluşan tepkiler 

azalacaktır. Bu ilkeler dikkate alınarak kanunlaştırılan bir sistem, vergilere karşı oluşan 

tepkiyi en aza indirebilir ve vergi kaçaklarını önlemeyi göreceli de olsa azaltabilir. 

Önemli olan ülkenin durumu ile vatandaşların ödeme gücünü dengeleyen ve herkesin 

durumu içinde eşit olduğu bir sistem yaratmaktır. 

Bu ilk adım yanında toplumda ekonomik suçlar ve dolayısıyla vergi suçları için 

bilinç uyandırılması gerekmektedir. Ekonomik suçların yapıları itibariyle karmaşık 

                                                 
166  ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz; Vergilemenin Ekonomik Sınırları, Prof. Dr. Akif Erginay’a 65inci Yaş 

Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:460, Ankara 1981, s.595. 
167  Ibid., s.596. 
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olması, tespitinin zor olması her ne kadar zarar boyutları fazla olsa da kişilerin 

kendilerini mağdur olarak görmelerini engellemektedir. Bu da vergi suçlarına karşı olan 

tepkiyi olması gereken düzeyin çok altında tutmaktadır. Bunun yanında bu suçları 

işleyenlerin yüksek statülü kişiler olduğu kanaati, psikolojik olarak ortaya çıkan tepkiyi 

de bastırmaktadır. Çünkü bu kişilerin bir şekilde yürütme ve yargıyı etkileyecekleri ve 

zaten ceza almayacakları düşüncesi hakimdir. 

Önleme aşamasının ikinci basamağı olan, toplumsal bilici ve yargıya güveni 

sağlamak için her şeyden önce yargısal yaptırımların uygulamasından çekinilmemesi ve 

adli sisteme güven oluşturulması gerekmektedir. Bunun içinde adli sistemin etkin 

şekilde çalışmasını sağlayacak alt yapıların oluşturulması gerekmektedir. İlk bölümde, 

ekonomik suçlar incelenirken ABD’ de ekonomik suçların oluşmasını engellemek için 

kurulan müesseselere dikkat çekilmişti. Türkiye’de de vergi suçlarının işlenmesini 

baştan önlemek için bir kurumsallaşma yoluna gidilebilir.  

Bu sistem baz alındığında, Türkiye’de vergi suçlarını önlemek için yapılacak 

kurumsallaşmanın ilk basamağını, vergi ile ilgili karmaşık düzenlemeleri anlamayan 

mükelleflere bilgi verebilecek, mükelleflerin vergi mevzuatları ile ilgili sorunlarını 

çözmesinde yardımcı olacak, mükellefleri yönlendirecek ve bilinçlendirecek bir 

kurumun kurulması oluşturabilir. Bu sistemin ikinci basamağını ise kurumun, vergi 

defterdarlıkları ve müdürlükleriyle ilişkisinin sağlanması oluşturabilir.  Böylece vergi ile 

ilgili bilgiler sistemli şekilde tutulacak, vergi hataları en aza inecektir.  

B.Tespit Aşaması 

Ekonomik suçlar yapısı itibariyle çok yönlüdür. Her alanda değişen teknolojik 

yapı nedeniyle karşımıza çıkabilir. Tespiti adli ve siyasi suçlara göre daha zordur.  
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Vergi suçlarının tespitinin zorluğu, yeni gelişen ekonomik yapının getirdiği 

değişiklikten ve halkın bu suçu algılamasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.  

“Hiç kuşkusuz bu suçların suçluluk karakterinin halk tarafından yeteri derecede 

algılanmaması sonucu suçlar gerekli tespitten yoksun kalmaktadırlar”168. 

Tespitin zorlaşmasını sağlayan bir diğer neden ise gelişen bu yapıya hukuk 

düzeninin ve VUK’ daki düzenlemelerin ayak uyduramamasıdır. VUK, yeni olan ve çok 

bilinmeyen özel hukuk sözleşmelerinin bağlantısını kurmakta yetersiz kalmakta ve vergi 

kaçakları tespit edilemediğinden vergi gelirleri bakımından büyük kayıplara neden 

olmakta ve vergi kaçırmak isteyenleri bu alana yönlendirmektedir169.  VUK’ da bu 

durumu önlemeye çalışan sadece bir madde bulunmaktadır. VUK’ un 3. maddesinin B 

bendine göre; “ Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyeti esastır.”  Gerçek mahiyetin esas alınması ise gerçek mahiyetin tespitine 

bağlıdır. Buradaki sorun zaten gelişen teknoloji nedeniyle gerçek mahiyetin tespit 

edilememesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu madde metnine dayanarak vergi 

kaçakçılıkları ile tespit yapmak çok zordur. Tespit aşamasının daha kolay hale 

getirilmesi için VUK’ da yapılacak değişiklikler bu duruma çözüm olabilir. Vergi 

kaçırmanın önlenmesi için daha kapsamlı bir maddeye ihtiyaç vardır.   

Yukarıda önlem aşaması için düşünülen kurumsallaşma tespit aşaması için de 

düşünülebilir. Aynı kuruma kişiler hakkında edindiği bilgilere dayanarak bir ihbar 

                                                 
168 YÜCEL, Mustafa; s. 144 
169 Bu duruma, bankacılık alanında yeni bir sözleşme türü olan forward sözleşmeleri örnek olarak 

verilebilir. Bir işletmenin Japonya’dan ithal edip bu malı Almanya’ya ihraç ettiğini Japonya’dan mal 
ithalini ABD doları ile Almanya’ya ihracatı ise euro ile yaptığını var sayalım bu işlemler arasında 
zaman farkı nedeniyle kur riskine karşı korunmak isteyen işletmemiz Euro/Abd dolarına dayalı bir 
forward sözleşmesi yapmış olsun şirketimiz kurlardaki lehe gelişmeler dolayısı ile kar elde etmiş 
olsun. Kur farkları sonucu oluşan kazanç, vergi mevzuatımızda açık hüküm bulunmaması ve bu 
kazançların hiçbir gelir kalemine girmemesi sonucu vergilendirilemiyor. ( F. Kemal EBİÇOĞLU, 
Abdulkadir KAHRAMAN, Forward İşlemleri İşleyişi ve Vergisel Boyutu ,TÜRMOB yayınları 
Sirküler Rapor Serisi no:22 Ankara 1999 s.40)  
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yetkisi verilebilir. Ayrıca bu kurum vergi kaçırma şüphesi ortaya çıktığında defterdarlığı 

bilgilendirebilir ya da vergi kaçırma olaylarına karşı bilinçlendirilen halk böyle bir 

şüphede ilk kuruma başvurabilir. Kurum bu iddianın ciddi olup olmadığını araştırıp 

ciddi bulursa defterdarlığa bildirebilir. 

Uygulamada, tespit aşamasında kaçakçılık suçları için düzenlenen vergi 

raporlarının büyük önemi bulunmaktadır. Suçu oluşturan mevzuata aykırılıkların hukuki 

tipi, suçun unsurları, suça uygun eylem, hareket, sonuç, illiyet bağı, suç ne zaman 

başladı, ne kadar sürdü, neden hukuka aykırı kavramlarını kapsayan bir denetim raporu 

kaçakçılık suçunun işlenip işlenmediğinin tespiti ve kamu davasını açmada koşul olan 

yeterli delil elde etme yönünden Cumhuriyet savcısına büyük kolaylık sağlayacaktır.  

C.Yargılama Aşaması 

Türkiye’deki vergi yargılaması sistemine baktığımız zaman vergi ile ilgili 

işlemler için 2576 sayılı kanunun 6. maddesi gereği aynı kanunun geçici 1. maddesinin 

üçüncü fıkrasına göre idari yargı kolunda vergi mahkemeleri kurulmuştur.   

Ceza hukuku anlamındaki vergi suçları ise, adli yargı sisteminde çözüme 

kavuşturulmaktadır. Görevli mahkeme, 5235 sayılı “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 

İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun”un 

10.uncu, 11.inci ve 12.inci maddelerine göre belirlenir. Bunlar, cezalar için genel 

mahkemelerdir. İhtisas mahkemeleri değildir.  

Yargılama aşamasında karşımıza çıkan problem fikri ve sınai haklar mahkemesi 

gibi adli nitelikteki vergi suçları için bir ihtisas mahkemesinin kurulmasının gerekli olup 

olmadığı konusudur. “Bazı klasik suç tipleri dışındaki yeni ekonomik suçların 

anlaşılabilmesi ve daha iyi irdelenerek yargılanabilmesi için ihtisas mahkemelerine 
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ihtiyaç bulunmaktadır”170. Dolayısıyla sırf vergi suçlarının soruşturulması için bir 

Cumhuriyet savcılığı biriminin kurulması171, bu birimin defterdarlıkla ve ilerde 

kurulabilecek vergi suçlarını önlemek için oluşturulacak kurumla bağlantılı hale 

getirilmesi, bunun sonucunda açılan davaların vergi cezaları konusuna ve vergi 

mevzuatına hakim yargıçlarca172 bakılması, böyle bir sistemin getirilmesi vergi 

suçlarının tespiti ve yargılanması bakımından olumlu olacaktır.  Günümüz adli yargı 

sistemine baktığımız zaman ise bu yapının oluşturulması şu an için mümkün 

görünmemektedir. Bu nedenle olması gereken yapı değil de mevcut yapıda daha iyi 

nelerin yapılması gerektiği üzerinde durulması gerekmektedir.  

Yargılamadan alınan sonuçların iyi olması için öncelikle soruşturmanın iyi 

yapılmış olması gerekmektedir. Bu da dava şartı olan defterdarlık mütalaasını içerir 

vergi raporunun iyi hazırlanmış olmasına ve raporla soruşturma arasındaki bağlantının 

iyi şekilde kurulmasına bağlıdır. Çünkü savcı kendisine gönderilen rapor doğrultusunda 

kovuşturma yapıp rapordaki suç için dava açacaktır. Mütalaadaki suç ile iddianamedeki 

suç farklı ise dava şartının gerçekleşmediği anlaşılır. CMK’ nın 223. maddesinin 

sekizinci fıkrasına göre böyle bir durumda davanın düşmesine karar verilir.  Rapordaki 
                                                 
170 MAHMUTOĞLU, Fatih Selami; s. 45 
171 “ABD’ de federal sistemde, davaların başlatılması iki şekilde olmaktadır. Federal hukuk infaz 

kurumları (FBI gibi) , işlenmiş olan bir suçu gözlemleyebilir, öğrenebilir ve kişiyi tutuklayarak 
kanuni tatbikat başlatır. Federal savcı ve federal hukuk infaz kurumları suçları araştırmak ve kimlerin 
tutuklanacağına karar vermek için birlikte çalışırlar. Kovuşturmanın nasıl yürütüleceği konusunda 
son söz savcınındır.”  (Barosu Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Komisyonu; Türk ve Amerikan 
Hukuk Sistemlerinde Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku,  İstanbul Barosu Yayınları, Şubat 
2004, s.54). 

172 “ABD yargı sisteminde ihtisas mahkemeleri bulunmamaktadır. Mahkemeler; bölgesel mahkemeler, 
temyiz mahkemeleri ve ABD Yüksek Mahkemesi olarak kurulmuşlardır. Bölgesel mahkemelerde 
sadece ticari davalara bakan, sadece kişisel davalara bakan sadece görevi ihmal davalarına bakan 
yargıçlar vardır. Sonuç olarak; mahkemeler değil de hakimler ihtisaslaşmaktadırlar, herkes 
alanlarında uzmanlaşmışlardır. Ama hukuk uygulayıcılarının uzmanlaşması sıkı koşullara 
bağlanmıştır. Hukuk uygulayıcılarının yeterlilikleri yazılı, sözlü ve görüş şeklinde ölçülmektedir 
yeterlilikleri ölçen kurumlara örnek olarak; Texas Board of Legal Specialization, State Bar of 
California Office of Certification verilebilir. Bu ölçme işlemleri de Supreme Court’ un kontrolü 
altında yapılmaktadır.” (İstanbul Barosu Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Komisyonu; Türk ve 
Amerikan Hukuk Sistemlerinde Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku,  İstanbul Barosu 
Yayınları, Şubat 2004, s.89) 
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yanlış bir değerlendirme boşuna yapılacak bir yargılama sürecine, zaman kaybına ve 

hazine zararına neden olacaktır. Bunun sonucu da yargıya duyulan güvenin azalması 

olacaktır. 

Yargıya duyulan güvenin artması için vergi mahkemeleri ile ceza mahkemeleri 

arasında koordinasyon sağlanmalıdır. Bu durum iki farklı yargı kolunun verdiği 

hükümler arasındaki çelişkilerin ortadan kalkmasını sağlayacak ve vatandaşların 

yargılamaya güvenmesini sağlayacaktır. VUK’ un 367. maddesinin beşinci fıkrasına 

göre ise ceza mahkemelerince verilen kararlar cezaları veren ve uygulayan mercileri 

bağlamaz. Bu mercilerin verdiği kararlar da ceza hakimini bağlamaz. Ceza 

yargılamasında, delil serbestisi sistemi vardır. Hakim delilleri serbestçe değerlendirir ve 

maddi gerçeğe ulaşır. Bu nedenle vergi mahkemesini verdiği kararla bağlı değildir. 

Mahkemeler arasında koordinasyon sağlamak için bu yönde bir düzenleme yapılmalıdır.  

“Bu etkileşimin en isabetli yolu ceza mahkemesinin vergi mahkemesindeki yargılamayı 

karar verilinceye kadar bekletici sorun yapmasıdır”173. 

D.Cezalandırma 

Vergi suçları, niteliği itibariyle ekonomik suçların en önemli örneklerinden 

biridir. Dünyada yaşanan hızlı ekonomik gelişmeler ve devletlerin elde ettikleri 

gelirlerin öneminin artması nedeniyle her ne kadar vergi suçları için önleme aşamaları 

da getirilmiş olsa vergi kaçaklarının miktarı hala çok fazladır174. “Tüm vergi 

ödevlilerinin yükümlülüklerini hukuka uygun şekilde gerçekleştirdikleri, işler bir vergi 

                                                 
173  AKKAYA, Mustafa; Vergi Mahkemesi Ve Ceza Mahkemesi Kararları Üzerine Bir İnceleme, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 49, Yıl 2000, S.4, s.92 
174 2006 yılında, maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, vergi denetmenleri ve vergi 

dairesi müdürleri tarafından yapılan 110 bin 442 kişi ve kuruluş nezlinde yapılan vergi incelemesi 
sonuçları, yüzde atmış biri vergi denetmenleri, yüzde otuz biri vergi dairesi müdürleri, yüzde sekizi 
merkez denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde, mükelleflerin elde ettikleri 
gelirin sadece yarısını beyan ettikleri sağlanmıştır. (http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/ 
yayinlar/2006_ Faaliyet_Raporu.pdf-01.09.2008) 
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sistemine sahip olmadığımız açıktır”175. Netice itibariyle, “bugün gelinen noktada ceza 

hukukumuzda yaşanan önemli kabuk değişimine paralel olarak, vergi sistemimiz ikinci 

planda ve bir anlamda gölgede kaldığından, genel ceza uygulamasındaki dönüşümün 

gereklerine adapte olamayan adli vergi suçları işlevselliğini yitirmiştir”176. 

Vergi cezalarını daha etkili bir hale getirmek için yeni düzenlemelere ihtiyaç 

vardır. Ekonomik suçları sadece ekonomik cezalara tabi tutmak, ekonomik suçlar için 

getirilecek bu cezaların eltililiğini azaltacaktır.  Yaptırımlar arasında en fazla korkulan 

türün hürriyeti bağlayıcı olduğu saptanmıştır. “Beyaz yaka suçluluğunun büyük bir 

kesimi için yakalama ve mahkumiyet riskinin önemli derecede olması halinde ceza 

tehdidinin önleyici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır” 177. 

Burada temel çözüm noktası cezaların hem ölçülü hem de caydırıcı olmasıdır. 

Vergi suçlarına, sadece hürriyeti bağlayıcı suçlar vermek de çözüm olmayacaktır. Çünkü 

önleyici olarak uzun süreli cezaların daha etkili olduğuna dair bir bulgu olmadığından, 

ortalama cezaların yüksek suç işleme yüzdesi oluşturmaksızın indirilebileceğini kabul 

etmek güvenli görünmektedir.  Hürriyeti bağlayıcı cezanın infazında, ilk birkaç hafta 

önleyici etki oldukça belli ise de, bu zaman kesitinden sonra duyguların kütleşmesi ve 

hoşnutsuzluk duygusunun artmasına tanık olunmakta ve nasırlaşma süreci 

başlamaktadır178.  Yeni ceza sisteminin amacı ise; suçluları aynı zamanda ıslah etmek ve 

onları topluma tekrar kazandırarak tekrar suç işlenmesini önlemektir.  

Bu durumda önerilen ceza sistemi; kademeli bir ceza sistemini içerecektir. Her 

şeyden önce bu suçlar, devlet aleyhine değil toplum aleyhine işlenen bir suç olarak, 

                                                 
175 YAVAŞLAR BAŞARAN, Funda; Vergi Ceza Hukukundaki Değişim Sürecinde Bu sürecin Vergi 

Ceza Sistemine Etkileri; Vergi Sorunları, Şubat 2008, S. 233, s. 73. 
176 ERDEM, Tahir; Hangi Ceza Sistemi, Vergi Sorunları, Aralık 2005, S.207, s. 80. 
177 YÜCEL, Mustafa; s.145. 
178 Ibid., s. 204. 



 

 
78

verilen kamusal zarar bağlamında, ölçülebilir bir nitelik taşır179.  Vergi cezalarında 

orantılılığı sağlamak içinse ölçülebilen zarara göre cezalar derecelendirilmelidir.  

Topluma çok büyük zarar veren vergi suçları, ekonomik suça ekonomik ceza verilmeli 

diye para cezası ile geçiştirilmemelidir keza bu da bir orantısızlıktır. Dolayısıyla daha az 

zarar meydana getiren suçlarda da hürriyeti bağlayıcı cezalar vermek, gereğinden ağır 

bir müeyyide ortaya çıkarabilir.  

Bu derecelendirmenin para cezasından hürriyeti bağlayıcı cezaya geçen keskin 

bir yapı şeklinde oluşturulmaması ve yaptırım sistemi düzenlenirken bu iki uç yaptırım 

arasında geçiş cezaların düzenlenmesi hem derecelendirme bakımından kolaylık 

sağlayacak hem de orantılılığı gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır.  Vergi suçu 

işleyenlerin kamu ihalelerine girmelerini yasaklanması, devletle sözleşme yapma 

yasağına tabi tutulmaları, meslekten men edilmeleri, banka hesaplarının dondurulması, 

gümrük muafiyetlerinin kaldırılması, devlet yardımlarından yararlandırılmalarının 

önlenmesi, vergi imtiyazlarının kaldırılması ayrıca bu kararların basında açıklanması180 

gibi müeyyidelerle cezalandırılmaları hapis cezası ile para cezası arasındaki keskin 

farklılığı da önleyecek niteliğe sahiptir. Böylelikle zarar ölçümüne göre verilecek 

yaptırımların alternatifi de artmakta böylelikle ölçülülüğün sağlanması 

kolaylaşmaktadır. Bu tür yaptırımlar uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan daha 

caydırıcı olabilir.  

Sonuç olarak bir suça ekonomik yaptırım uygulamak salt kanun koyucunun suç 

siyasetinin bir ürünüdür. Kanun koyucu bu konudaki tercihini de vergi kabahatlerini 

idari-ekonomik yaptırıma bağlayarak ortaya koymuştur. Türk hukukunda vergi ziyaına 

hapis cezası verilmesini öngören bir düzenleme de yer almamaktadır. Aynı şekilde vergi 
                                                 
179  YALTI, Billur; s. 107. 
180  Ibid.; s.109. 
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suçları da kanun koyucu tarafından idari yaptırıma bağlanabilecektir. Bu durumda 

ekonomik suç söylemini, salt ekonomik ceza sonucuna bağlamak anlamlı değildir. 
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ÖZET 

Buket KÖKSAL, Ekonomik Suç Tartışmaları Işığında Türk Hukukunda Vergi 

Suçları, Yüksek Lisans Tezi, Danışman Prof. Dr. Mustafa Akkaya, 89 s.  

20. yy’ın ilk yarısında gerçekleşen dünya savaşının sonucu olarak ortaya çıkan 

ekonomik bunalım ile birlikte gündeme gelen ve günümüze kadar etkisini gösteren 

ekonomik suç kavramı, ülkelerin ceza sistemlerini tekrar gözden geçirmelerine neden 

olmuştur. Hangi suçların ekonomik suç olduğu belirlenmeye çalışılmış, ekonomik 

suçların geleneksel suçlardan farklılıklarına değinilmiş ve örnekleme yoluyla hangi tür 

suçların ekonomik suç olduğu tartışılmıştır. Bu sürece paralel olarak da ekonomik 

suçlara ekonomik ceza verilmesi görüşü ortaya atılmıştır. Tezimizin konusu ekonomik 

suça ekonomik ceza söylemi çerçevesinde Türkiye’deki mevcut vergi suçlarının  Vergi 

Usul Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda yapılan son değişiklikler dikkate alınarak 

incelenmesidir.  

Türkiye’deki vergi cezaları sistemi incelenirken temel olarak VUK, TCK ve T.C. 

Anayasası’nın 38. ve 73. maddeleri ele alınmış olup yeri geldikçe VUK ve TCK'da 

yapılan son değişikliklere atıf yapılmış ve yargı kararlarından örnekler verilmiştir.  

Tez iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ekonomik suç kavramı incelenmiş 

ve ceza hukuku çerçevesinde ekonomik suçlar değerlendirilmiştir.  İkinci bölümde genel 

anlamda vergi suçları ekonomik suç analiziyle incelenip değerlendirilmiştir. Sonuç 

olarak VUK ve TCK çerçevesinde vergi cezalarının hukuki niteliği ve sistemi ABD’ 

deki sistem de temel alınarak önleme, tespit, yargılama ve cezalandırma aşamaları 

olarak ayrı ayrı değerlendirilmiş ve Türkiye’de olması gereken sistem tartışılmıştır. 
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ABSTRACT 

Buket KÖKSAL, Tax Crimes Debate in the Light of Economic Crime at Turkish 

Law System, Master Thesis Advisor Prof. Dr. Mustafa Akkaya, 89 p. 

The concept of “economic crime”  which was come up as a result of the 

economic crisis that emerged as a  consequence  of the world war in the first half of the 

20th century, and has been taking affect until today ,brought out many countries to revise 

their penal systems. There have been studies in order to  determine which crimes fall 

under the category of economic crimes and distinguish economic crimes from the 

conventional ones, as well as  discussions have been performed to describe what kind of 

crimes constitute economic crimes by way of examples. This process was accompanied 

by proposed suggestions that economic crimes should be punished by economic 

penalties. This thesis aims to examine the legal nature of existing tax penalties in 

Turkey within the framework of statements that suggest ‘economic crimes must be 

penalized by economic penalties’, by considering the recent amendments  made in the 

Tax Procedure Law and Turkish Penal Code.  

While examining the tax penalties system in Turkey, the focus has been placed 

primarily on the Tax Procedure Law, Turkish Penal Code and Articles 38 and 73 of the 

Turkish Constitution, also referrals have been done to recent amendments that carried 

out in the Tax Procedure Law and Turkish Penal Code and examples have been given 

from the court judgments.  

The thesis is composed of two chapters. The first chapter aims to explore the 

concept of economic crime and to evaluate economic crimes within the framework of 

criminal law. The second chapter intent to  review and evaluate the tax crimes by 
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analysis of Tax Crimes Economic Crime in general terms. In conclusion, the legal 

nature and the system of tax crimes, as governed by the Tax Procedure Law and Turkish 

Penal Code, have been evaluated in four steps separately; the prevention, the detection, 

the trial and the punishment stages, by taking the US system as a basis as well, and a 

discussion on the most desirable system for Turkey has taken place in the end. 
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2- White collar crimes 

3- Economic crimes 

4- Tax crimes and penalties 

5-  Criminal Law 

 


