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GİRİŞ 

Kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de pozitif hukuka etkili sonuçlar doğurmaktadır. Öyle ki; 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemden farklı olarak, kabahatler Türk Ceza 

Kanunu dışında kodifiye edilmiştir. Bu kapsamda yürürlüğe giren 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndan farklı olarak kabahatlere 

ilişkin genel hükümlere yer vermektedir. Böylece, kabahatler için Türk Ceza 

Kanunu’nun genel hükümleri uygulanmaz hale gelmiştir.  

Kabahatler Kanunu’nun genel hükümlerinin etkisi açısından ilk dikkat çekici 

husus, bu hükümlerin tüm kabahatler için geçerli kılınmak istenmesidir. Yasa koyucu 

bu yaklaşımıyla, söz konusu genel hükümlerin etkisini tüm kabahatler için geçerli 

hale getirmiştir.  Dolayısıyla bir kabahatin hangi tür kamu düzenini koruduğu veya 

hangi kanunda düzenlenmiş olmasından bağımsız olarak, tüm kabahatler Kanun’un 

genel hükümlerinden etkilenmektedir. 

Kabahat içeren tüm yasal düzenlemeler açısından tek bir rejimin geçerli 

kılınması eleştirilere de yol açmıştır. Bilhassa bir kısım kabahat içeren yasal 

düzenlemenin, Kabahatler Kanunu’nun genel hükümleri ile önemli ölçüde çelişir 

hükümler barındırıyor olması bu eleştirilerin merkezinde yer almıştır.  

Bu eleştiriler karşısında yasa koyucu da tepkisiz kalmamış ve vergi 

kabahatlerini Kabahatler Kanunu’nun genel hükümlerinden bağışık tutmak istemiştir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan kabahatlerin yine aynı Kanun’da yer alan 

hükümlere tabi olması amacıyla Kabahatler Kanunu’nda düzenleme yapılmıştır. 

 



 2

Yasa koyucunun bu refleksine yargı da katılmış (Anayasa Mahkemesi kast 

edilmektedir) ve vergi kabahatlerinden bağımsız olarak Kabahatler Kanunu’nun bir 

kısım düzenlemelerinin genel hüküm vasfına sahip olmasına engel olucu kararlar 

vermiştir.  

Gelinen nokta itibarıyla kabahatlerle ilgili genel hükümlerin, vergi 

kabahatlerine olan etkisi akademik olarak da ele alınması gereken bir konu haline 

gelmiştir. Yasa koyucunun konuyla ilgili öngörüsünün gerçekleşip gerçekleşmediği; 

Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilip getirilmediği; Kabahatler 

Kanunu’nun genel hükümlerinin vergi kabahatlerine etkili olup olmadığı; eğer genel 

hükümlerin böyle bir etkisi var ise hangi kapsamda olduğu gibi pek çok sorun halen 

tartışmaya açıktır. Tüm bu sorunların ve özellikle Kabahatler Kanunu’nun genel 

hükümlerinin, vergi kabahatlerine olan etkisi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.        

İzlenecek plan gereği, çalışmanın sistematiğine bakıldığında, birinci bölüm, 

‘kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimleri ve kabahat suç ayrımı’, ikinci bölüm 

‘Kabahatler  Kanunu’nun genel hükümleri’dir. Birinci bölümün ilk alt başlığında tüm 

dünyada kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimi ve bunun Türkiye’ye yansıması 

hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak, suç politikasının bir yansıması olması 

bakımından kabahat-suç ayrımı ve bir fiilin kabahat veya suç olarak 

nitelendirilmesinin sonuçları sırasıyla, ‘cezaları uygulayacak makamların farklılığı’, 

‘yasallık ilkesi’, ‘kıyas yasağı’, ‘ne bis in dem kuralı’, ‘belirlilik ilkesi’ ve ‘geriye 

yürümezlik ilkesi’ başlıkları altında ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Birinci bölümün 

ikinci alt başlığını ‘Kabahatler Kanunu’nun genel hükümleri’ oluşturmaktadır. Bu 

bölümde sırasıyla, ‘amaç, kapsam, tanım ile yasallık ilkesi ve Kanun’un uygulama 

alanı’, ‘kabahatten dolayı sorumluluğun esasları’, ‘idari yaptırımlar’, ‘idari yaptırım 
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kararı verme yetkisi’, ‘idari yaptırım kararının tutanağı ve tebliği’ , ‘başvuru ve itiraz 

yolları’, ‘masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi’ ayrı başlıklar altında ele 

alınacaktır.   

Çalışmanın ikinci bölümü, ‘vergi kabahatleri’ ve ‘Kabahatler Kanunu’ndaki 

düzenlemelerin vergi kabahatlerine etkisi’ olmak üzere iki başlık altında 

toplanmaktadır. İlk başlığı oluşturan ‘vergi kabahatleri’ bölümünde sırasıyla vergi 

ceza hukukunun ortaya çıkışı açıklanmaya çalışılacak ve bu kapsamda vergi 

kabahatlerinin çeşidi olan vergi ziyaı kabahati ve usulsüzlük kabahatinin güncel 

konumuna yer verilecektir. Bu kısma kadar olan çalışmanın ikinci bölümünde vergi 

kabahatlerine ilişkin tarihsel süreç ve vergi kabahatlerinin hukuki niteliği üzerinde 

durulacak ve konuya ilişkin her bir vergi kabahati özelinde yargıya varılmaya 

çalışılacaktır. Daha sonraki kısımlarda Kabahatler Kanunu hükümlerinin vergi 

kabahatleri açısından da geçerlilik arz edip etmediği, ‘genel kanun olması 

bakımından Kabahatler Kanunu’ ve ‘norm çatışması açısından Kabahatler Kanunu ve 

Vergi Usul Kanunu’ ilişkisi başlıkları altında değerlendirilerek bir sonuca 

varılacaktır. Çalışmanın son alt başlığını oluşturan ‘Kabahatler Kanunu’ndaki 

düzenlemeler ve vergi kabahatleri’ adı altında vergi kabahatlerine uygulanacak 

hükümler gerek vergi kabahatlerine ilişkin eski düzenlemeler gerekse Kabahatler 

Kanunu’nun yürürlüğü ile getirilen yeni düzenlemeler birlikte ele alınarak vergi 

kabahatleri için geçerli olacak hükümler tespit edilecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

         KABAHATLERİ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMA EĞİLİMİ VE 

KABAHATLER KANUNU 

Birinci bölümde ilk olarak kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğiliminin gerek 

dünyadaki gerek Türkiye’deki örnekleri üzerinden durulacak ve bunun bir sonucu 

olan kabahat suç ayrımına değinilecektir. Bu bölümün ikinci kısmında ise Kabahatler 

Kanunu’nun yürürlüğü ile getirilen genel hükümlerden ve Kabahatler Kanunu’nun 

tüm kabahatler için getirdiği yeniliklerden bahsedilecektir.  

1. KABAHATLERİ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMA EĞİLİMİ VE 

KABAHAT SUÇ AYRIMI  

Genel kamu düzenini koruma ve idari kamu düzenini koruma amaçlı yasal 

düzenlemelerin farklılaştırılması uzunca bir süredir hukuk dünyasını meşgul 

etmektedir. Bu kapsamda tüm dünyayı etkisi altına alan kabahatleri suç olmaktan 

çıkarma eğiliminin yansımaları Türkiye’de de görülmektedir. Bu ayrıştırmanın teorik 

sebepleri ve pratik sonuçlarını doğru bir zeminde tartışabilmek için konuyla ilgili 

olarak tarihsel süreçten bahsedilecektir. 

1.1. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimine Tarihsel Bakış 

Kabahatler çağlar boyunca pek çok suç türünden birisi olarak kabul 

edilmişken, ilk olarak1 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu tarafından bu yaklaşım terk 

edilmiştir2. 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu’nun ardından aynı eğilim 1879 

                                                 
1  Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Savaş Yayınevi, Onikinci Baskı, Ekim 

2008, s. 97.    
2  Dönemin Fransız Ceza Kanunu suçları cinayet, cürüm ve kabahat olarak tasnif etmektedir. 
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tarihinde Alman Ceza Kanunu tarafından da benimsenmiştir3. Alman Ceza Kanunu 

1851 tarihli Prusya Ceza Kanunu’nun liberal etkisindedir4. Ancak, bu eğilim uzunca 

süre kabahatlerin ayrı bir kanunda düzenlenmesi sonucunu beraberinde 

getirmemiştir. 1952 yılında kabahatleri ayrı bir kanunda tedvin eden ilk sistematik 

düzenleme Alman “Düzene Aykırılıklar Kanunu” olmuştur5. Böylece Türkiye’nin de 

dâhil olduğu pek çok ülke hukukuna etkisi olan bir kod kabul edilmiş olmaktadır.  

Süreç içerisinde kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimi değişik 

görünümlerde karşımıza çıkmaktadır. Bunların ilki, decriminalisation denilen suç 

durumundan çıkarmadır. Bununla ifade edilmek istenen; “daha önce suç olarak 

kabul edilen fiilin, suç durumundan çıkarılmasıdır6.” Fiilin mutlak olarak suç 

olmaktan çıkarılması veya nispi olarak, idari suç haline dönüştürülmesi ya da hiç suç 

sayılmaması ifade edilmektedir. İkinci olarak depenalisation7 denilen ceza 

durumundan çıkartma ise, fiilin maddi yapısında değil, cezanın niceliğinde 

değişikliğin (azaltma) söz konusu olmasıdır. Örneğin, cürüm veya cünha 

niteliğindeki fiil, cezasında yapılan değişiklikle kabahat niteliğine dönüştürülmekte 

ya da fiil aynı nitelikte kalmakla birlikte, cezasında azaltmalar yapılabilmektedir. 

Son olarak eğilimin görünüş şekli olarak kovuşturmadan ayrılma ifade edilebilir. 

                                                 
3  İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınları, Dördüncü Baskı, 

Ekim 2009, s.93. 
4  Thomas Weigend, European Handbook of Comparative Criminal Law, ABD, Stanford 

University Press, 2011, s.253. 
5  Fatih Selami Mahmutoğlu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma ve Düzene Aykırılıklar 

Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları No:143, 
1995, s.31. 

6  Ali Karagülmez, Suç Olmaktan Çıkarma İdari Para Cezaları Açıklamalı Kabahatler Kanunu, 
Ankara, Seçkin Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 2005, s.29. 

7  İbid. s. 30. 
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Kovuşturmadan ayrılma ise, kimi nedenlerle ceza adaletinde kovuşturmaya 

bağlamamayı veya yürütülen kovuşturmayı durdurmayı ifade etmektedir8. 

Yukarıda kısaca yer verilen tarihsel gelişim sonucunda, hem Avrupa ülkeleri9 

hem de Türkiye, kabahatleri suçtan ayrı bir hukuki zeminde ele almaya başlamıştır. 

1856 yılında Abdülmecit Müslüman olmayan uyruğun haklarını korumaya yönelik 

vaatlerini içeren10  ve ayrıca din farkı gözetilmeksizin tüm devlet uyruklarının eşit 

işlem görmesi ilkesini getiren11 “Islahat Fermanı’nı” çıkarmıştır12. Osmanlı 

döneminde İslam hukuku temeli üzerine inşa edilen hukuk sistemi, 1856 yılında ilan 

edilen “Islahat Fermanı” sonrasında batının etkisi altına girmiştir13. 8 Ağustos 1858 

yılında, 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu’nun Osmanlıcaya çevrilmesiyle resepte 

edilen “Ceza Kanunname-i Hümayun” yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’un yürürlüğe 

girmesinden önce Osmanlı Ceza Kanunları’nda kabahat kavramına yer verilmiştir. 

Ancak kabahat kavramı kötü davranışları ifade eder şekilde ya da genel anlamda 

suçları belirtmek için kullanılmıştır14. 1858 tarihli Osmanlı Ceza Kanunu’nda (Ceza 

Kanunname-i Hümayun) 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu’nun ortaya koyduğu üçlü 

ayrım kabul edilmiştir. Buna göre suçlar cinayet, cünha ve kabahat olmak üzere üçe 

ayrılmıştır. Cinayet; ölüm cezası, müebbet hapis, çalıştırma veya sürgün gibi suçları 

kapsamaktayken; cünha, hapis, geçici sürgün ve para cezası gibi ıslah edici cezaları 

                                                 
8  Köksal Bayraktar, “Ceza Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma Akımı”, İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 50, 1984, Sayı 1-4, s.198-201. 
9  Avrupa Birliği ülkelerinde kabahatlere yönelik ortak yaklaşımlar için bakınız: Adrienne de Moor-

van Vugt, Administrative Sanctions in EU Law, Review Of  European Administrative Law, Vol. 5, 
Parıs Legal Publishers, 2012. Nr. 1, 5-41.   

10  Zafer Gören, Anayasa Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 2011, s.36. 
11  Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, Onuncu Baskı, 2009, s.26. 

Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, Ondokuzuncu Baskı, Ağustos 
2012, s.165. 

12  Gören, op. cit., s.36. 
13  Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara, Yetkin Yayınları, Yedinci Baskı, 1993, s.98-99. 
14  Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş,  İstanbul, Beta Yayınları, 

Beşinci Baskı, Ekim 2008, s.29. 
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gerektiren suçlar, kabahatler ise, çok kısa süreli hapis ve az miktarda para cezası gibi 

uyarıcı cezaları gerektiren eylemlerdir. 1858 tarihli Kanun 1926 tarihinde 765 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkmıştır. 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kaynağı “Zanardelli Kanunu” olarak 

adlandırılan İtalyan Ceza Kanunu’dur15. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suçlar 

mehazı olan İtalyan Ceza Kanunu’ndaki gibi cürüm ve kabahat olarak iki gruba 

ayrılmıştır.  765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 11. maddesi16 cürüm ve kabahati 

uygulanacak yaptırımın ağırlığına göre ayırmıştır. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

sistematiğine bakıldığında üç bölümden oluştuğu görülmektedir. Kitap olarak da 

ifade edilen bu bölümlerin birincisinde genel hükümlere17, ikincisinde cürümlere18, 

üçüncüsünde ise kabahatlere19 yer verilmiştir.  

765 sayılı Türk Ceza Kanunu cürüm ve kabahat ayrımını pratik sonuçlara da 

bağlamıştır. Söz gelimi cürümler kural olarak kasten işlenebilecekken; kanunda 

açıkça belirtilmesi halinde cürümlerin taksirli hali de cezalandırılacaktır20. 765 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nda cürüm ve kabahat ayrımının pratik bir başka sonucu da 

                                                 
15  Toroslu, Ceza Hukuku Genel Hükümler, op.cit., s.23. 
16  Cürüm ve kabahat 11. maddede şu şekilde tanımlanmıştır. “(1) Cürümlere mahsus cezalar 

şunlardır. 1-İdam, 2-Ağır hapis, 3-Hapis, 4-Sürgün (sürgün cezası 13.7.1965 tarih ve 647 sayılı 
Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.) 5-Ağır cezayı nakdi, 6-Hidematı ammeden memnuniyet 
(2)Kabahatler için mevzu cezalar şunlardır:1-Hafif hapis, 2-Hafif cezayı nakdi, 3-Muayyen bir 
meslek ve sanatın tatili icrası” 

17  Birinci kitapta yasanın uygulanması, cezaların türleri, ceza mahkumiyetinin sonuçları, cezaya 
ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten  nedenler, cürüme teşebbüs, cürüm ve kabahatte iştirak, 
suç ve cezaların içtimaı, cürümde tekerrür, cezaların ertelenmesi, dava ve cezanın düşmesi ve 
yasak hakların geri verilmesi konularına yer verilmiştir. 

18  Devletlerin uluslararası kişiliğine karşı cürümler, yabancı devletlerle ve devletlerin başkan ve 
elçileri aleyhinde cürümler, devlet kuvvetleri aleyhine cürümler, din özgürlüğü, kişi özgürlüğü, 
çalışma özgürlüğü, mesken ve sırrın dokunulmazlığı aleyhinde işlenen cürümler, devlet yönetimi 
aleyhinde işlenen cürümler, adliye aleyhinde cürümler, kamu düzeni aleyhinde cürümler, kişilere 
karşı cürümler, kamunun esenliği aleyhinde cürümler, mala karşı cürümler 

19   Üçüncü kitapta kamu düzenine ilişkin, genel ahlaka ilişkin vb. kabahatler düzenlenmiştir. 
20 Madde 45: “Cürümde kasdin bulunmaması cezayı kaldırır. Failin bir şeyi yapmasının veya 

yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunu o fiille ceza tertip ettiği ahval müstesnadır. 
Kabahatlerde kasit sabit olmasa bile herkes kendi fiil veya ihmalinden mesuldür.” 
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teşebbüse ilişkindir. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (61. madde21 ve 62. 

maddedeki22 düzenlemelerde) cürümlere teşebbüs cezalandırılırken, kabahatlere 

teşebbüs cezalandırılmamıştır. 

26.9.2004 tarihinde, 1926 yılında yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu yerini 5237 sayılı Türk CezaKanunu’na bırakmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu ile suçları tasnif amacıyla kullanılan cürüm-kabahat ayrımı tamamıyla 

ortadan kaldırılmış ve kabahatlere yer verilmemiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

sistematiğine bakıldığında, Kanun’un iki kitaptan oluştuğu görülür. Birinci kitapta 

‘genel hükümler’ başlığı altında suç ve cezalara ilişkin temel esaslar düzenlenmiştir. 

İkinci kitapta ise, ‘özel hükümler’ başlığı altında tek tek suçlar ve cezalar 

gösterilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kabahatlere yer verilmemesine 

bağlı olarak, sadece kabahatlerin yer aldığı yeni ve ayrı bir kanuna ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu nedenle, 30.03.2005 tarihinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kabul 

edilerek bu eksiklik tamamlanmış ve dünyada geçerli olan eğilim benimsenmiştir. 

1.2. Kabahat – Suç Ayrımı ve Ayrımın Sonuçları 

Günümüzde bireylerin ortak yararına olan kamu hizmetlerinin yürütümünü 

sağlayan ve yönlendiren iki sistem vardır, bunlar adli sistem ve idari sistemdir23. 

                                                 
21  Madde 61: “Bir kimse işlemeği kasdeylediği bir cürmü vesaiti mahsusa ile icraya başlayıp da 

ihtiyarından olmıyan esbabı maniadan dolayı o cürmün husulüne muktazi fiilleri ikmal edememiş 
ise kanunda yazılı olmıyan yerlerde fiil, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasını müstelzim 
olduğu takdirde müteşebbis hakkında on beş seneden yirmi seneye ve müebbet ağır hapis cezasını 
müstelzim olduğu takdirde on seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. Sair 
hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza, yarısından üçte ikisine kadar indirilir.” 

22  Madde 62: “Bir kimse işlemeği kasdettiği cürmün icrasına taalluk eden bütün fiilleri bitirmiş, 
fakat ihtiyarında olmıyan bir sebepten dolayı o cürüm meydana gelmemiş ise kanunda yazılı 
olmıyan yerlerde fiil ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde 
müteşebbis hakkında yirmi seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapis ve müebbet ağır 
hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde on beş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına 
hükmolunur. Sair hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza altıda birinden üçte birine 
kadar indirilir.” 
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Yukarıda ana hatları ile kısaca değinilen adli sistemin ve idari sistemin bir sonucu 

olan kabahat ve suç ayrımının tarihsel gelişiminin ardından, ayrımın teorik temelleri 

ve pratikteki sonuçları üzerinde durulacaktır. 

1.2.1. Suç Politikasının Bir Yansıması Olması Bakımından Kabahat Suç 

Ayrımı 

Gerek ülkemizde gerekse dünyadaki eğilimlere bakıldığında suç ve kabahat 

ayrımının günümüzde yaygın şekilde yapıldığı görülmektedir. Bu iki kurumun 

ayrıştırılması ve bir eylemin suç veya kabahat olarak ayrı ayrı değerlendirilmesinde 

belli kaygıların rol oynamış olduğu açıktır. Bu kaygıları anlayabilmek için bugüne 

kadar ortaya konulmuş cürüm ve kabahat; başka bir ifadeyle suç ve idari suç 

arasındaki ayrım teorilerine değinmek gerekmektedir.  

Kamu düzenini ihlal eden eylemlerin bir kısmının kabahat bir kısmının suç 

kapsamında ele alınması halen güncel tartışma konularındandır. Suç ve kabahat 

arasındaki ayrımı yapabilmek maksadıyla başvurulan pek çok ölçüt bulunmakla 

birlikte24, üzerinde uzlaşı sağlanmış bir ölçüt yoktur. Ancak kabahat-suç arasındaki 

ayrım için kullanılan niteliksel ölçütün terk edilmesi gerektiği konusunda yaygın bir 

uzlaşı bulunduğu da görülmektedir25. Sözgelimi Mahmutoğlu’na göre: 

                                                                                                                                          
23    Turgut Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, İstanbul, Adalet Yayınevi, Beşinci 

Baskı, 2012, s.3. 
24  Kabahat ve suç ayrımını ortaya koymaya yönelik kriterler için bkz: Fatih Selami 

Mahmutoğlu,“Suç-Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri”, in İlhan Ulusan ve Funda 
Başaran Yavaşlar (der.) T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen 
İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, Seçkin Yayınları, 2009, s.33. 

25  Niteliksel ölçütün bu ayrım bakımından yeterli olmadığı yönündeki değerlendirmeler için bkz: 
Toroslu, Ceza Hukuku Genel Hükümler, op. cit., s.98,  Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınları, Altıncı Baskı, Kasım 2009, s.189.; Mahmutoğlu, ,“Suç-
Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri”, op.cit., s.33, Bahri Öztürk, “Kabahatler 
Kanunu’nun Genel Esasları”, in İlhan Ulusan ve Funda Başaran Yavaşlar (der.), T.C İstanbul 
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, 
Ankara, Seçkin Yayınları, Mayıs 2009, s.126. 
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“Önemsiz sayılabilecek ihlaller, mahkemelerin iş yükünü aşırı 
derecede arttırmakta, zaman kaybına neden olmakta ve ceza 
hukukunun sahip olduğu caydırıcılık gücünü ciddi olarak 
zayıflatmaktadır. Ayrıca yargılama faaliyetlerine ilişkin maliyetleri 
olumsuz etkilemektedir. Daha önemlisi bu eylemlerin ceza 
kanunlarında yer alması kişisel özgürlüklerin ancak zorunlu hallerde 
kısıtlanabileceği ve ceza hukukunun toplumsal düzeni korumada son 
araç olabileceği çağdaş düşünce ile çelişmektedir.” 26 

Bir diğer yaklaşım olan “niceliksel teoriye” bakıldığında; suç ve kabahat 

ayrımını haksızlığın önemine ve zarar ve tehlikenin ağırlık derecesine göre tespit 

etme çabaları görülmektedir. Dolayısıyla bu yaklaşım tarzı içinde, nitelik itibarıyla 

cürüm ve kabahat aynı yapıda olmakla birlikte, uygulanacak yaptırımın ağırlık 

derecesi dikkate alınarak yapılan bir ayrım ortaya çıkmaktadır27. 

Ülkemizde suç ve kabahat ayrımı yapılırken de niceliksel teori esas alınmıştır. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun genel gerekçesinde konuya ilişkin şu ifadelere 

yer verilmiştir: “Haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak 

tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili olmaktadır.” Hangi suçların daha ağır, 

hangilerinin daha hafif olduğu, dolayısıyla hangi fiillerin suç hangilerinin kabahat 

sayılması gerektiği hususundaki değerlendirme kanun koyucuya, suç politikasının 

yansımasından başka bir şey değildir28. Yani bir eylemin suç veya kabahat olarak 

nitelendirilmesinde, yasa koyucunun suç politikası ile ilgili tercihi belirleyici 

olacaktır. 

 

 

 
                                                 
26    Mahmutoğlu, ,“Suç-Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri”, op.cit., s.30. 
27  İbid., s.12. 
28  Nevzat Toroslu, Cürümlerin Tesnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:273, 1970, s.129. 
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1.2.2. Kabahat – Suç Ayrımının Pratik Sonuçları 

Kabahatler, cürümlere göre daha az haksızlık içeriğine sahip bir suç türü olarak 

kabul edilmekte ve bu ayrıma bir takım hukuki sonuçlar bağlanmaktadır29. Bu 

bağlamda, kabahatlere etkisi olması bakımından, ceza hukuku ve idare hukukuna 

ilişkin belli başlı ortak ve farklılaşan ilkelere değinilecektir. Bu kapsam içerisinde; 

cezaları uygulayacak makamlar, yasallık ilkesi, ne bis in dem kuralı,  kıyas yasağı, 

belirlilik ilkesi ve geriye yürümezlik kuralının suç ve kabahatler açısından yarattığı 

farklılıklar ele alınacaktır. 

1.2.2.1. Cezaları Uygulayacak Makamların Farklılığı 

 Suç ve kabahat bakımından en temel ayrımlardan birisi cezaları uygulayan 

makamların farklılık arz etmesidir. Şöyle ki, suça ilişkin yaptırımlar mahkemeler 

tarafından; kabahatin sonucu olan cezalar ise idare tarafından uygulanmaktadır. 

Başka bir deyişle, genel anlamıyla idari faaliyet devletin yasama ve yargı 

fonksiyonundan başka bir faaliyetidir ve bu faaliyeti gerçekleştiren makam 

idaredir30. Bu işleyişte, idari nitelikli cezalar devletin bir organı olan idare tarafından 

bizzat uygulanırken; suçun sonucu adli cezalar ise devlet adına bir başka organ olan 

yargı tarafından tatbik edilir. Zanobini bu ayrımla ilgili şu ifadeyi kullanmıştır: 

“İdari müeyyidenin mahiyetinden ne’şet eden son vasfı ise, cezai müeyyideden 

ayrılmasını sağlayan pratik bir kıriter verir mahiyettedir. Bu kıriteri ise şöyle ifade 

edebiliriz: Tatbiki idari otoritelere bırakılan kanunlardan ne’şet eden müeyyideler 

cezai değil, idari müeyyidelerdir.”31 Görüldüğü üzere, Zanobini yaptırımı 

                                                 
29    Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınları, 

Dördüncü Baskı, Eylül 2011, s.41. 
30  Ramazan Yıldırım, İdari Başvurular, Konya, Mimoza Yayınları, İkinci Baskı, 2006, s.33. 
31  Guıdo Zanobini, İdari Müeyyideler, Dr. H. Yılmaz Günal (çev.), Ankara, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:175-157, 1964, s.26-27.  
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uygulayacak makamın farklılaşmış olmasını hem önemli bir pratik sonuç olarak 

görmekte hem de suç kabahat ayrımını netleştiren temel ölçüt olarak kabul 

etmektedir. 

Zanobini’nin işaret ettiği bu önemli ayrıma Türk Anayasa Mahkemesi ve 

Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarında da rastlanmaktadır.  

Anayasa Mahkemesi 2003 tarihli bir kararında durumu şöyle özetlemektedir; 

“Öğretide, yasaların açıkça yetki verdiği veya yasaklamadığı durumlarda, araya 

yargısal bir karar girmeden, idarenin doğrudan bir işlem ile idare hukukuna özgü 

usullerle vermiş olduğu cezalara ‘idari yaptırım’ adı verilmektedir.” 32  Anayasa 

Mahkemesi kararında da ifade edildiği üzere, idare araya bir yargı kararı girmeksizin 

bireylere idari cezalar uygulayabilme yetkisine sahiptir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi konuya ilişkin kararında, “....idari yaptırımlar konusu 

olan suçun niteliği, uygulayan merci ve uygulanan usul ile hukuki sonuçları 

itibariyle ceza yaptırımı uygulamasından farklıdır.” 33 Uyuşmazlık Mahkemesi 1988 

tarihli bir kararında ise suçlar ile idari yaptırımlar arasındaki ayrımı şu şekilde ifade 

etmektedir; 

“İdari ceza, uygulama alanı ile idarenin kamu düzenini sağlanması 
ve korunması görev ve yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacına 
yönelik bir müeyyidedir ve bu müeyyide teknik anlamda idareye 
tanınan bir subjektif hak teşkil eder. Bu tanım, esas ve şekil 
bakımından, idari cezayı hukuki müeyyideden ve adli cezadan 
ayırabilmektedir. Hukuki müeyyideler esasen gerçek anlamda bir 
ceza sayılmamaktadırlar... İdare, idari cezayı kendi organları 
eliyle kararlaştırır ve uygular. ... Uygulanması, idari organlara 
bırakılan cezalar, adli değil, idari cezalardır. Kanunun öngördüğü 
bir ceza idarenin bir organı eliyle uygulanabiliyorsa bu genel ceza 

                                                 
32  Anayasa Mahkemesi 5 Haziran1997 tarih ve E.1996/70, K.1997/53 sayılı Karar RG, 4 Nisan 

2003, Sayı 25069. 
33  Uyuşmazlık Mahkemesi, 8 Mayıs 1998 tarih ve E.1998/10, K.1998/12 sayılı Karar  
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hukukunun değil, idare hukukunun müeyyidesidir. Cezanın sadece 
bu niteliğine sahip olması idari ceza sayılması için yeterlidir.” 34 

1.2.2.2. Yasallık İlkesi  

1.2.2.2.1. Genel Olarak Yasallık İlkesi  

Suç adı verilen insan davranışının ve bunun karşılığında uygulanacak 

yaptırımın “yasayla” belirlenmesini öngören ilkeye “yasallık” (kanunilik) ilkesi 

denir35. Kanunsuz suç ve ceza olmaz veya kısaca yasallık ilkesi ya da kanunilik ilkesi 

denilen ilke, çağdaş ceza hukukunun önemli ilkelerinden biridir ve bu ilkenin 

benimsenmesi ile kişilerin keyfi olarak cezalandırılma olasılığı ortadan kaldırılır36. 

Suç ve cezaların yasallığı ilkesi, devletin cezalandırma yetkisini kullanmasının 

sınırını oluşturur37. Yasallık ilkesine (nullum crimen nulla poena sine lege et iudicio), 

Montesquieu’nun, “Kanunların Ruhu Üzerine”38 ve Beccaria’nın “Suçlar ve 

Cezalar”39 adlı eserlerinde önemle vurgu yapıldığı görülmektedir. Doktrinde bazı 

                                                 
34  Uyuşmazlık Mahkemesi, 11Temmuz 1988 tarih ve E.1988/1, K.1988/1 sayılı Karar  
35  İsmail Ercan, Ceza Hukuku Genel Hükümler Özel Hükümler, İstanbul, XII Levha Yayınları, 

Altıncı Baskı, 2011, s.5. 
36  Nur Centel, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, Beta Yayınları, İkinci Baskı, Kasım 2002, s.14. 
37  Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbiri Hukuku, 

Ankara, Seçkin Yayınları, Onbirinci Baskı, 2011, s.43. 
38  Montesquieu’ya göre; “Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapma hakkıdır. Bir yurttaş 

yasaların  yasakladığı şeyleri yapabilseydi, özgür sayılmazdı. Çünkü o zaman, diğer yurttaşlar da 
aynı yetkiyi kullanma hakkını kendilerinde görürlerdi. O halde, bireylerin özgürlüğüne getirilecek 
sınırlamalar yasalarla belirtilmeli, devletin kudreti ile bireylerin özgürlüğü arasındaki sınır 
yasayla çizilmelidir”.( Charles de Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, Fehmi Baldaş (çev.), 
İstanbul, Seç Yayın Dağıtım, 2004, s.232.) 

39  Beccaria ise, “Suçlar ve Cezalar” adlı eserinde suçların cezasının ancak kanunla 
gösterilebileceğini ve kanun yapma  yetkisinin toplumu temsil eden yasa koyucuya ait olduğunu 
belirtmiştir. Buna göre; “hakim yasanın göstermediği bir cezaya hükmedemez. Hakimler 
yurttaşları, yasanın daha önceden öngördüğü bir cezadan başka bir cezaya çarptıramaz. Hakim 
kamu çıkarı düşüncesiyle de olsa, suç karşılığında yasanın gösterdiği cezayı ağırlaştıramaz.” 
(Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar yahut Beşeriyetin Mecellesi, Muhiddin Göklü (çev.), 
İstanbul, İnkilap ve Aka Kitabevi, Nugök Matbaası, 1964, Fasıl III, s.121.) 
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yazarlar yasallık ilkesinin ilk ele alındığı metin olarak, 1215 Magna Carta 

Libertatum’u adres göstermektedir40. 

Tarihsel süreç içerisinde ceza hukuku bakımından yönlendirici rol oynayan 

yasallık ilkesi günümüzde de önemini arttırarak sürdürmektedir. Öyle ki, yasallık 

ilkesi artık devletlerin münhasır egemenlikleriyle tasarruf edebilecekleri bir konu 

olmaktan çıkmış ve uluslararası bir altyapıyla insan hakları kurumu haline gelmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 7. maddesinde yasallık ilkesinden 

bahsedilmektedir. 

Yasallık ilkesine; batı hukukuyla karşılaştırmalı bakıldığında, Türk 

hukukunda oldukça yeni benimsenmiştir. Osmanlı hukukunda, yasallık ilkesinin ilk 

olarak 1839 Tanzimat Fermanı’nda örtülü biçimde yer aldığı kabul edilmektedir41. 

Osmanlı’da yasallık ilkesine açık ifadeyle ilk olarak 1876 Kanuni Esasi metninde yer 

verilmektedir. Fakat bu ilkeye ilişkin hükümler kesin olarak yürürlük alanı 

bulamamıştır. Kaldı ki Kanuni Esasi çok kısa bir süre uygulanma şansı 

bulabilmiştir42.  

1924 Anayasası’nda yasallık ilkesinin bulunup bulunulmadığına ilişkin 

doktrinde kesin bir cevap bulunmamakla birlikte; bazı yazarlar söz konusu yasanın 

72. madde hükmündeki düzenlemeye işaret ederek yasallık ilkesinin 1924 

Anayasası’nda benimsendiğini belirtmektedirler. İçel/Donay’a göre “kanunen 
                                                 
40  Zeki Hafızoğulları, Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, US-A 

Yayıncılık, İkinci Baskı, 2010, s.19. 
41  Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

Ankara, Seçkin Yayınları, Altıncı Baskı, 2012, s.101. 
42  İlk olarak 1876 Anayasası’nın 10’uncu maddesinde yer verilen yasallık ilkesi 1909 değişikliği ile 

farklılaştırılmıştır. 1876 Anayasası’nın 10’uncu maddesine göre; “Hürriyeti şahsiye her türlü 
taaruzdan mahsundur. Hiç kimse kanunun tayin ettiği sebep ve suretten maada bir bahane ile 
mücazat olunamaz.1909 değişikliği ile maddenin ikinci fıkrası şu hale getirilmiştir; “hiç kimse şer 
ve kanunun  tayin ettiği sebep ve suretten maada bir bahane ile tevkif ve mücazat olunamaz.” 
şeklini almıştır. Söz konusu değişiklik ile şeriatın yasakladığı eylemlerden dolayı da artık kişiler 
cezalandırılabilecektir.  
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muayyen olan ahval ve eşkalden başka bir suretle hiç kimse derdest ve tevkif 

edilemez” hükmünü içeren bu madde, yakalama ve tutuklama karşısında yasal 

güvenceyi sağlamak amacına yönelik olduğundan, suçta ve cezada yasallık ilkesi ile 

ilgili değildir43. Dönmezer/Erman’ın 1924 Anayasası’nda yasallık ilkesine yaklaşımı 

şu şekildedir: 

“1924 Anayasası’nın 68. maddesinin 3. fıkrasındaki hükme göre 
‘hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes için hududu başkalarının 
hududu hürriyetidir. Bu hudut ancak kanun marifetiyle tesbit ve 
tayin edilir.’ Kişisel özgürlüklerin sınırlandırılmasını sonuçlayan 
suçların, bu hüküm gereğince ancak kanunla saptanması 
gerekmektedir. Bu nedenle, 68. maddenin dolaylı biçimde de olsa 
yasallık ilkesini içerdiği söylenebilir.” 44 

 

1961 Anayasası’nın 33. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre; “Kimse, işlediği 

zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 

cezalandırılamaz. Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur.” Madde 

hükmünde yasallık ilkesine açıkça yer verildiği görülmektedir. 1982 Anayasası’nda 

da aynı hassasiyet gösterilmiş olup söz konusu ilkenin suçlara ve kabahatlere etkisi 

aşağıda özel olarak ele alınacaktır.   

1.2.2.2.2. Suç ve Kabahat Ayrımı Bakımından Yasallık İlkesi 

Evrensel bir ilke olan yasallık ilkesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde 

“Hiç kimse işlendiği zaman milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen 

bir fiil veya ihmalden dolayı mahkum edilemez. Keza hiç kimse suç işlediği zaman 

tertibi gereken cezadan daha ağır bir cezaya çarptırılamaz” (md.7) şeklinde ifade 

                                                 
43  Kayıhan  İçel, Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I. Kitap, 

İstanbul, Beta Yayınları, Beşinci Baskı, Eylül 2006,  s.87. 
44 Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt I, İstanbul, Beta 

Yayınları, 1997, s.19-20. 
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edilmekle birlikte, Anayasa ve TCK’nın da hemen başında düzenlenmiştir45. 1982 

Anayasası’nın 38. maddesinde; 

“Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı 
bir fiilden dolayı cezalandırılamaz, kimseye suçu işlediği zaman 
kanunda o suç için konulmuş olan cezaların daha ağır bir ceza 
verilemez. ... Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak 
kanunla konulur.” 

 

Anayasa’nın çizdiği bu çerçeveden hareketle, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 2. maddesi “suçta ve cezada kanunilik ilkesi” başlığı ile şu düzenlemeye 

yer vermektedir: 

“(1)Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza 
verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı 
cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik 
tedbirine hükmolunamaz46.  

 (2)İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz47. 

                                                 
45  Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınları, Sekizinci Baskı, Ekim 

2009, s.34. 
46  Madde gerekçesinde bu  hükümle ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. “Kanunun amacına 

ilişkin maddesinde ifade edilen kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınabilmesi için, hangi 
fiillerin suç teşkil ettiğinin kanunda açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aynı şekilde, suç 
işlenmesi dolayısıyla verilecek ceza ve (güvenlik) tedbirler(iy)le, cezaya mahkumiyetin hukuki 
sonuçları ve bu yaptırımların süre ve miktarlarının da kanunla düzenlenmesi zorunludur. 
Anayasamızda da ifade edilen ve evrensel nitelikteki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin 
gereği olarak suçların tanımlanması ve ceza hukuku yaptırımları koyma yetkisine sadece Türkiye 
Büyük Millet Meclisi sahiptir. Yine Anayasamıza göre yasama görevi, devredilmesi mümkün 
olmayan bir yetkidir. Bireyin maddi ve manevi varlığı üzerinde derin etkiler doğuran suç ve 
cezaların, ancak ulusal iradeyi temsil eden organ tarafından yapılacak kanunla düzenlenebilmesi, 
kişi hak ve özgürlüklerine sağlanan en önemli anayasal garantilerden birini 
oluşturmaktadır.”(TBMM, Dönem:22, Yasama Yılı:2, Sıra Sayısı: 664, s.404.) 

47  Madde gerekçesinde bu  kurala ilişkin şu şekilde açıklama yapılmıştır; “Anayasamızda da ifade 
edilen ve evrensel nitelikteki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin gereği olarak suçların 
tanımlanması ve ceza hukuku yaptırımları koyma yetkisine sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi 
sahiptir. Yine Anayasamıza göre yasama görevi, devredilmesi mümkün olmayan bir yetkidir. 
Bireyin maddi ve manevi varlığı üzerinde derin etkiler doğuran suç ve cezaların, ancak ulusal 
iradeyi temsil eden organ tarafından yapılacak kanunla düzenlenebilmesi, kişi hak ve 
özgürlüklerine sağlanan en önemli anayasal garantilerden birini oluşturmaktadır. Anayasada 
temel hak ve özgürlükler alanının, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceğinin 
öngörülmesi de, bu garantinin bir ifadesidir. Kişi hak ve özgürlükleri konusunda kanun 
hükmünde kararname çıkarılmaması bakımından anayasal normla getirilen bu yasağın, idarenin 
diğer düzenleyici işlemleri için de geçerli olduğu kuşkusuzdur. İşte maddenin ikinci fıkrasındaki 
düzenlemeyle, Anayasa’da yer alan emredici normların gereği yerine getirilerek, idarenin 
düzenleyici işlemleriyle bir suç tanımının kapsamının belirlenemeyeceği ve ceza konulamayacağı 
açıkça düzenlenmiş olmaktadır.”(TBMM, Dönem:22, Yasama Yılı:2, Sıra Sayısı: 664, s.404.) 
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 (3)Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında 
kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak 
biçimde geniş yorumlanamaz.”  

 

Yasasız suç ve ceza olmaz ilkesine göre suçların ve cezaların yasada 

gösterilmesi lazımdır48. Söz konusu fıkra hükmünün yanında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 7. maddesi ile de yasallık ilkesi desteklenmektedir. Madde uyarınca,  

“işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan 
bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri 
uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürürlüğe giren kanuna göre suç 
sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve 
hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya 
güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri 
kendiliğinden kalkar.”  

 

Cezaların yasallığı ilkesi pozitif hukuktaki bu düzenlemelerin yanında içtihat 

ve doktrinde de tartışılmıştır. Anayasa Mahkemesi 1999 yılında verdiği bir kararında 

ilkeye ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştur;  

“Suçta ve cezada kanunilik ilkesi Ceza Hukuku’nun en temel 
ilkelerindendir. Bu yüzden 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirisi, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi dahil pek çok 
Milletlerarası belgelerde ve Anayasalarda yer almıştır. 
Hukukumuzda da 1876 Anayasasından beri Ceza Hukukuna ilişkin 
hemen tüm mevzuatta bulunan köklü bir ilkedir. Anayasanın 
38’inci maddesi suç ve cezaların kanuniliği ilkesini düzenlemiş; 
hatta ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerinin dahi ancak 
kanunla konulabileceğini belirtmiştir. Anayasanın tahsisi yasama 
organına verdiği bu yetkiyi Bakanlar Kurulu KHK ile de olsa 
kullanamaz. Şu halde suç ve ceza ihdas eden düzenlemeler ancak 
Kanunla yapılabilir. Zaten doktrinde istikrar kazanan görüş ve 
Anayasa Mahkemesi’nin yerleşmiş kararları da bu yöndedir.” 49 

 

Doktrinde ise Dönmezer’e göre yasallık ilkesi;  

                                                 
48    Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, İstanbul, XII Levha Yayınları, Üçüncü Baskı, Ekim 

2011, s.9. 
49  Anayasa Mahkemesi 14 Temmuz 1998 tarih ve E.1997/41, K. 1998/48 sayılı Karar, RG, 24 Mart 

1999, Sayı 23649. 
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“ancak Ceza Hukuku’nun, yasak eylemlerinin belirlenmesi ve 
bunları karşılayan ceza müeyyideleri bakımından asıl özelliği, 
kanunilik prensibinin bu hukuk alanına egemen bulunmasıdır, bu 
sebep dolayısıyladır ki, ceza hukukunda kanunilik prensibi diğer 
hukuk alanlarından daha güçlüdür. Yasallık ilkesi çağdaş ve 
demokratik toplumlarda zorunludur, ancak bazı ülkelerde 
demokrasiden uzaklaşıldığı dönemlerde yasallık ilkesine istisna 
getirilmiştir.” 50 

 

Toroslu yasallık ilkesine ilişkin ikili ayrımdan bahsetmektedir. Buna göre; 

“biçimsel kanunilik ilkesi, işlendiği zamanın kanunu tarafından 
açıkça suç sayılmayan bir fiili cezalandırmak ve kanun tarafından 
açıkça tesbit edilmeyen bir ceza ile cezalandırmak yasağının, yani 
latince deyimi ile “nullum crimen, nulla poena sine lege” ilkesini 
ifade eder. Söz konusu ilke suçun biçimsel anlayışına 
dayanmaktadır. Öze ilişkin kanunilik ilkesi ise, biçimsel kanuniliğin 
aksine, kanunda açıkça suç olarak öngörülmemiş olsalar bile, 
antisosyal fiillerin suç sayılmaları ve bu tür fiillere amaca uygun 
cezaların uygulanması gerektiği anlamına gelir. Söz konusu ilke 
suçun öze ilişkin (maddi) anlayışına dayanır.” 51 

 

Anayasa Mahkemesi 2011 yılındaki bir kararında yasallık ilkesi şu şekilde 

açıklanmıştır;  

“Hukuk devletinin en önemli ilkelerinden biri toplumda yaşayan 
insanların karşılaşabilecekleri olaylarda kendilerine 
uygulanabilecek hukuk kurallarının ne olduğunu tahmin 
edebilmeleri imkanını yaşamalarıdır. Toplumda bu husus 
“yasallık” olarak bilinmekte olup ceza yargılamasında bu ilke 
“suç ve cezaların kanuniliği” olarak tanımlanmaktadır. Nitekim 
Anayasamızın 38. maddesinde “Kimse işlediği zaman yürürlükte 
bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 
cezalandırılamaz; kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için 
konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” şeklinde bir 
düzenleme ile kanunilik prensibi en üst mevzuatta tanımı yapılmış, 
II inci maddede de “Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır. ...Kanunlar Anayasaya aykırı 
olamaz.” şeklinde tanım yapılarak sonradan getirilebilecek 
düzenlemelere ışık tutulmuştur. Şu halde, yasa koyucunun bir ceza 
normu ihdas ettiğinde ilk önce Anayasaya uygun davranmak 

                                                 
50 Dönmezer/Erman, op.cit., s.19-20. 
51  Toroslu, Ceza Hukuku Genel Hükümler, op. cit., s.40-41. 
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zorunda kalacak olması hukuk devletinin kurallarının işlediğini 
ortaya çıkaracaktır.” 52 

 

Danıştay 7. Dairesi’nin, bir kararında ilkeye ilişkin açıklamaları şu şekildedir;  

“Ceza hukukunda kanunun cezalandırdığı eylem olarak 
tanımlanan suç, isnat kabiliyetine sahip bir şahsın kusurlu 
iradesinin yarattığı icrai veya ihmali bir hareketin meydana 
getirdiği, kanunda yazılı tipe uygun hukuka aykırı ve yaptırım 
olarak bir cezanın uygulanmasını gerektiren eylemdir. Bu tanıma 
göre bir eylemin suç sayılabilmesi için, eylem sahibinin kusurlu 
iradesinin ürünü olması, kanunda sayılı tipe uygun olması ve bir 
yaptırımın uygulanmasını gerektiriyor olması şarttır. Vergi suçu, 
verginin mükellefi veya sorumlusu ya da bunlarla hukuki ilişkide 
bulunan üçüncü kişilerce vergi kanunlarında tanımı yapılan ve 
genellikle kamu maliyesinin gelir kaybına yol açan, vergi 
kanunlarıyla getirilen kuralların ihlali sonucunu doğuran eylemdir. 
Ceza ise, suç tanımına uyan eylemi gerçekleştiren kişilere 
uygulanacak olan ve nev’i, süresi ve miktarları kanunla belirlenen 
yaptırımlardır. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı 
kimseye ceza verilemeyeceği ve kanunun açıkça cezayı arttırıcı bir 
neden olarak görmediği bir husustan dolayı kimsenin cezasının 
arttırılamayacağı, “suçta kanunilik” hiç kimsenin belli bir suçla 
ilgili olarak kanunda öngörülmeyen bir ceza ile ya da kanunda 
öngörülenden daha ağır bir ceza ile cezalandırılamayacağı ise 
“cezada kanunilik” ilkesinin özünü oluşturmaktadır.” 53 

 

Görüldüğü üzere, Anayasa ve Türk Ceza Kanunun’daki düzenlemeler 

ışığında doktrinde ve yargı kararlarında, ceza hukukunda yasallık ilkesi başka bir 

deyişle “suç ve cezaların kanunla düzenleneceği ve idarenin düzenleyici işlemlerle 

suç ve ceza koyamayacağı” kabul edilmektedir.  

Genel olarak idare hukuku boyutuyla yasallık ilkesi ise, idarenin her türlü 

görünümüyle yasalara dayanmasıdır54. Doktrinde idari cezalar bakımından yasallık 

ilkesine bakıldığında ceza hukuku açısından ilkenin uygulanmasındaki katılığın 

                                                 
52  Anayasa Mahkemesi 6 Ocak 2011 tarih ve E. 2010/19, K. 2011/5 sayılı Karar, RG, 26 Şubat 

2011, Sayı 27858. 
53  Danıştay Yedinci Dairesi 18 Mart 2008 tarih ve E.2007/1132, K:2008/1782 sayılı Karar 
54  Onur Karahanoğulları, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Ankara, Turhan Kitabevi, İkinci Baskı, 2012, s.51. 
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yumuşatıldığı görülmektedir. Bu yumuşamanın temel dayanağını da 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun “kanunilik ilkesi” başlıklı 4. maddesi oluşturmaktadır55. 

Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesine göre kanunla çizilmiş bir çerçeve olmadan 

idarenin kabahat ihdas etmesi mümkün değildir, yaptırım ise, türü ve miktarı mutlaka 

kanunda gösterilecektir. Doktrinde “kabahatlerin yasallığı” ile ilgili olarak değişik 

görüşler benimsenmektedir. 

Öztürk’e göre; “öncelikle kanunilik ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak, 

idarenin düzenleyici işlemlerle suç yaratması mümkün değilken, hangi fiillerin 

kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve 

koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve 

düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.” 56 

Günday’ın bu konudaki yaklaşımı ise şu şekildedir; “idari yaptırımlar da kişi 

hak ve özgürlüklerine bir müdahale niteliğinde olduğundan, bunların da mutlaka 

yasayla belirlenmesi gereği ifade edilmektedir. Disiplin yaptırımları olsun, diğer 

yaptırımlar olsun, idari ihlal sayılabilecek eylemlerin neler olduğu ve bunlar 

karşısında uygulanacak idari yaptırımların nelerden ibaret olduğunun mutlaka 

yasayla düzenlenmesi gerekmektedir.” 57 

                                                 
55  Madde 4:“(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi, 

kanunun  kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve 
düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. 
(2)Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.” 
Bu maddenin gerekçesi şu şekildedir; 
“Madde metninde, suçta kanunilik ilkesine nazaran, kabahatler açısından daha esnek bir sistem 
kabul edilmiştir. Buna kaşılık, ikinci fıkrada, idari yaptırımlar açısından, cezada kanunilik 
ilkesine paralel bir hüküm yer verilmiştir.” 

56  Öztürk, op.cit., s.126. 
57  Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yayınevi, Onuncu Baskı, 2011, s. 237. 
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Görüldüğü üzere Günday, özellikle disiplin cezaları için bu hususu 

belirtmesine rağmen, diğer idari yaptırımlar bakımından da düzenleyici işlemlerle 

idari cezaların konulamayacağını ifade etmektedir. 

Gözübüyük/Tan’a göre idari yaptırımlarda yasallık ilkesi, 

 “idari yaptırımların konusunu oluşturan fiiller ceza hukukunda 
suç oluşturan fiiller kadar ağır olmadıkları için yargıcın meşgul 
edilmemesi gibi pragmatik nedenler; öte yandan da idarenin 
yaptırım uyguladığı kişilerin idare ile özel bir ilişki (kamu 
görevlisi, sözleşme tarafı, idarenin izni ile faaliyette bulunan, kamu 
hizmetinden yararlanan gibi) içinde bulunması gerekçesiyle ceza 
hukukundaki yasallık ilkesi idari yaptırımlarda yumuşatılarak 
uygulanmaktadır.” 58 

 

 Şen öğretideki diğer görüşlere nazaran bu ilkeyi daha sert bir şekilde ele 

almaktadır. Yazara göre,  

“Anayasanın 38. maddesi hükümleri suç ve cezalar arasında ayrım 
yapmaksızın, tümünün kanunla düzenlenmesini emretmektedir. Suç 
ve cezada kanunilik ilkesi, kişi hak ve hürriyetlerinin otorite 
karşısında güvenceye alınması maksadıyla kabul edilmektedir. 
Dolayısıyla, adli, idari ve hatta disiplin suç ve cezalarının belli bir 
statüde olan kişileri ilgilendirdiği, toplumun tümünü 
ilgilendirmediği gibi itirazlar, disiplin işlerinde kanunilik ilkesinin 
varlığını etkilemez.” 59 

 

Çağlayan ise; Kabahatler Kanunu’nda yer verilen yasallık ilkesini kabahat ve 

yaptırımda olmak üzere ikiye ayırmaktadır: Buna göre; 

“Kabahatte kanunilik: Bu kural mutlak olmayıp biraz 
yumuşatılmıştır. Hangi eylemlerin kabahat oluşturacağı yasayla 
belirlenebileceği gibi, yasanın belirlediği genel çerçeve içerisinde 
idarenin düzenleyici işlemleri ile de belirlenebilir. Yaptırımda 
kanunilik: Kabahat karşılığında uygulanacak idari yaptırım 
konusunda, kanunilik ilkesi katı tutulmuştur. Bir kabahat 

                                                 
58  A . Şeref Gözübüyük, Turgut Tan,  İdare Hukuku Genel Esaslar Cilt 1, Ankara, Turhan Kitabevi, 

Sekizinci Baskı, 2012, s.672. 
59  Ersan Şen, 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku-Ceza Özel Hukuku- Ceza 

Yargılama Hukuku- Ceza İnfaz Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 1998, s.205-206. 
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karşılığında öngörülen yaptırımların türü, süresi ve miktarı 
mutlaka yasayla düzenlenecektir.” 60 

 

Karagülmez’e göre ise;  

“idari suç ve cezaların da yasaya dayanma zorunluluğu, bireyler 
için güvence niteliğindedir ve en başta Anayasa’nın 2. 
maddesindeki hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Anayasa’nın 38. 
maddesindeki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, idari suçlar 
içinde geçerlidir. Bu nedenle, idare yönetmelikle idari suç ve ceza 
düzenlemesine gidilemez; aksi davranışta, öncelikle yönetmeliğin 
Anayasa’nın 38. maddesine aykırılığı nedeniyle idari yargıda iptali 
yoluna gidilebilecektir.” 61 

 

Doktrinde, kabahatlerin yasallığının, cezaların yasallığı kadar katı 

yorumlanmaması yönündeki tartışmalar içtihat tarafından da değerlendirme konusu 

olmuştur. Anayasa Mahkemesi 2008 tarihli kararında;  

“Anayasanın 38. maddesinde suç ve cezaların temel ilkeleri genel 
olarak gösterilmiş, idari ceza ile adli ceza arasında bir ayrım 
yapılmamış, sadece, idareye kişi hürriyetlerinin kısıtlanması 
sonucunu doğuran bir yaptırım uygulama yasağı getirilmiştir. Bu 
bakımdan suç ve cezalara ilişkin temel ilkeler idari ve adli yaptırım 
ayrımı yapılmaksızın her ikisi içinde geçerli kılınmıştır. İdari 
yaptırımların ve bunları uygulanma yetkisinin idareye verildiğinin 
yasada açıkça gösterilmesi gerekmektedir.” 62 

 

Danıştay’ın 10. Dairesi bir kararında konuya ilişkin şu açıklamalarda 

bulunmuştur:  

“Esasen, Anayasanın 38. maddesinde ifadesi bulan “kanunsuz suç 
ve ceza olmaz” ilkesi gereği, idari yaptırımların esasları ile 
çerçevesinin yasayla düzenlenmesi; yaptırım uygulanacak ihlalin 
açıkça belirlenip, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde 
tanımlanması zorunludur. Başka bir anlatımla; idare, yasayla 
yetkili kılındığı ölçüde ve yasaya aykırı olmamak koşuluyla ihlal ve 
yaptırımları düzenleyebilir. Hukuk devleti ilkesi uyarınca idari 

                                                 
60  Ramazan Çağlayan, İdari Yaptırımlar Hukuku, İstanbul, Asil Yayınevi, 2006, s. 41. 
61  Karagülmez, op.cit., s.38. 
62  Anayasa Mahkemesi 12 Aralık 2007 tarih ve E.2003/40, K.2007/96 sayılı Karar RG, 31 Ocak 

2008, Sayı 26773.  
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düzenlemelerinin, öngörülebilir olması ve keyfiliğe neden 
olabilecek uygulamalara yol açmaması gerekliliği göz önünde 
bulundurulduğunda; yasada yer alan kuralın yorumlanıp 
genişletilmesi suretiyle idari yaptırım ihdas edilmesi, hukuk 
güvenliği ilkesi ile de bağdaşmaz.” 63 

1.2.2.2.3. Yasallık İlkesi Kapsamında Kıyas Yasağı 

Suçta ve cezada yasallık ilkesinin önemli sonuçlarından birisi de kıyas 

yasağıdır64. Kıyas, yasalarda düzenlenen belirli bir hukuki durum ve ilişki için 

konulmuş hükümlerden yararlanarak, o durum ve ilişkiye benzeyen ve fakat 

yasalarda düzenlenmemiş bir ilişkiyi çözümleme yöntemidir65. Görüldüğü üzere, 

kıyas yasada hakkında düzenleme bulunmayan bir fiilin cezalandırılması anlamına 

gelir ki, bunun kanunilik ilkesine aykırı olduğu ortadadır66. Ceza hukukunda kıyas, 

yasada açıkça suç olarak gösterilmemiş olan bir fiilin; yasadaki suçlardan birine 

benzetilerek cezalandırılmasıdır67. Kıyas yasaya göre veya hukuka göre yapılabilir68. 

Yasaya göre kıyas, suç oluşturmayan bir eylemin yasadaki benzer bir suç esas 

alınarak cezalandırılmasıdır. Hukuka göre kıyas, ise suç oluşturmayan eylemin 

yasadaki benzer bir suça göre değil, hukuk sisteminin genel esaslarına dayanılarak 

cezalandırılmasıdır. 

Anayasa Mahkemesi bir kararında ceza hukukunda “kıyas yasağına”  ilişkin şu 

ifadelere yer verilmektedir;  

“Anayasanın 38. maddesinin birinci fıkrasında kimsenin, işlendiği 
zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden 
dolayı cezalandırılamayacağı ve kimseye suçu işlediği zaman 
kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 

                                                 
63  Danıştay Onuncu Dairesi 27 Eylül 2010 tarih ve E.2007/4030, K.2010/6813 sayılı Karar 
64  Koca/Üzülmez, op. cit., s.43. 
65  Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara, Yetkin Yayınları, Dördüncü Baskı, Ocak 2012, s.685. 
66  Veli Özer Özberk, M. Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe, Türk Ceza 

Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 2011, s.67. 
67  Artuk/Gökçen/Yenidünya, op.cit., s.178. 
68  Centel/Zafer/Çakmut, op. cit., s.53. 
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verilemeyeceği belirtilmektedir. Suç ve cezada kanunilik ile 
geçmişe uygulama yasağı olarak ifade edilen ve hukuk devleti 
ilkesinin gerekleri arasında sayılan bu ilkeler yanında kıyas yasağı 
ile belirlilik ilkesi de bulunmaktadır. Belirlilik ilkesi, hukuksal 
güvenlikle bağlantılı olup kişinin, yasada hangi somut eylem ve 
olguya hangi hukuksal yaptırım veya sonucun bağlandığını belirli 
bir kesinlik içinde bilebilmesini ifade eder.” 69 

 

İçtihadın bu yaklaşımı yanında Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin 3. 

fıkrasında, ceza hukukundaki kıyas yasağı düzenlenmektedir. Buna göre; 

“Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç 

ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.”70 

Ceza hukukunda kıyas yasağına doktrinde ve yargı kararlarında yapılan 

vurguyla birlikte, kıyas yasağının lehte ve aleyhte olması durumuna yönelik ayrım 

yapma çabalarına da rastlanmaktadır. Bazı yazarlara göre, failin lehine kıyas yasağı 

uygulanmalıdır. Failin zararına olabilecek bir biçimde hukuk normlarının 

uygulanması yasallık ilkesi ile bağdaşmaz. Buna karşılık, olanak varsa hukuk 

normlarının failin yararına (in bonam partem) uygulanmaları kanunilik ilkesine karşı 

değildir71. Dolayısıyla kıyas yasağının suç ve ceza yaratan normlarla ilgili olduğu 

belirtilerek, aleyhe sonuç doğuran normlarla sınırlı tutulduğu, bunların dışında lehe 

                                                 
69  Anayasa Mahkemesi 26 Şubat 2009 tarih ve E.2006/17, K.2009/33 sayılı Karar, RG 2 Haziran 

2009, Sayı 27246. 
70   “..............suçta ve cezada kanunilik ilkesinin doğal bir sonucu olan evrensel ilke niteliğindeki 

ceza kanunlarının uygulanmasında kıyasa başvurulamayacağı, maddenin üçüncü fıkrasında açıkça 
düzenlenmiştir. Böylece ceza kanunlarının bireye güvence sağlama işlevinin bir gereği daha 
yerine getirilmiş olmaktadır. Yeni tarihli ceza kanunlarında da kıyas yasağına ilişkin olarak açık 
hükümlere yer verilmektedir. Örneğin yeni Fransız Ceza Kanununda bu husus “ceza kanunları dar 
yorumlanır” biçiminde ifade edilmiştir. Kıyas yasağıyla getirilen güvencenin tam anlamıyla 
uygulanabilmesini mümkün kılmak amacıyla, kıyasa yol açacak şekilde yapılacak geniş yoruma 
da başvurulamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak bu hükümle ceza hukukunda genişletici 
yorum tümüyle yasaklanmakta, sadece bu yorum biçiminin kıyasa yol açacak şekillde 
uygulanmasının önüne geçilmek istenmektedir.”(TBMM, Dönem:22, Yasama Yılı:2, Sıra 
Sayısı:664. s.404.) 

71  İçel/Donay, op. cit., s.94. 
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kıyas yapılmasının kabul edildiği görülmektedir72. Nitekim, 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda kıyas yasağı açıkça ifade edilmediğinden, öğretide aleyhe kıyasın 

(analogia in bonam) yasak olduğu, buna karşılık, lehe kıyasın (analogia in bonam) 

yapılması olanağının bulunduğu ileri sürülmektedir73. Bu görüşe göre, cezayı 

hafifletme, kaldırma ve cezadan vazgeçme gibi konularda kıyasa başvurulabilir. 

Çünkü, kıyas yasağının nedeni, yasaya dayanmadan ceza verilmesini önlemektir. 

Oysa, lehe kıyasta, failin lehine olan bir işlem yapılmaktadır. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında konuya ilişkin görüşünü şu şekilde 

açıklamaktadır; 

 “Yorum bakımından soyut düzenlemeler için, metindeki kavram 
bakımından elverişlilik söz konusu olmak kaydıyla hukuk 
yaratmadan söz edilebilir ise de, ceza yasası bakımından sanık 
aleyhine yorum asla kabul edilemez. Öğretide ceza yasaları 
bakımından sanık aleyhine kıyasın kabul edilmeyip sanık lehine 
kıyasın mümkün olduğu görüşü de bu nedenledir. ...Oysa ceza 
yasalarında bu tür geniş yorumlamalar, evrensel ilke olan 
“yasallık” ilkesi ile çelişir. Medeni Yasanın 1. maddesindeki, 
hakkında açık hüküm bulunmayan hallerde yasa koyucu gibi 
hareket etmek ilkesi, sadece özel hukukla ilgili olup ceza yasasında 
bunun kıyasen uygulanması mümkün değildir. Ceza yasalarında 
sanık aleyhine kıyas yasağı evrensel ilke olup, aleyhe değil, lehe 
kıyasın mümkün olduğu savunulmaktadır.” 74 

Tüm bu tartışmalar ışığında kıyas yasağının kabahatlere etkisi konusunda 

Kabahatler Kanunu da suskun kalmış ve konuyu doğrudan düzenleme gereği 

duymamıştır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki yasallık ilkesine açık atıf yapılan bir 

yasa metninde kıyas yasağına ayrıca yer vermenin gerekmediği de kabul edilebilir. 

Başka bir söyleyişle, kabahat ve idari yaptırımlarda yasallık ilkesi kabul edildiğinden 

                                                 
72  Berrin Akbulut, Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanununun Genel Hükümlerinin Yaptırım 

Hükümleri Dışında Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010, s.113. 
73  Köksal Bayraktar, “Faal Nedamet”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:33 

1967, Sayı:3-4, s.138.  
74  Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 8  Aralık 2009 tarih ve E.2009/7-131, K.2009/284 sayılı Karar 
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yasanın uygulama alanında boşluk bulunan hallerde bu boşlukların kıyas yoluyla 

doldurulması yasaktır75. Buna rağmen yasallık ilkesinin yer aldığı 4. maddenin kıyas 

yasağını özel olarak sağladığı doktrinde vurgulanmıştır. Örneğin Öztürk’e göre 

Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesinden yola çıkılarak kabahatte kıyasın 

olanaksızlığına vurgu yapılmaktadır. Ancak, Öztürk bu görüşüne ek olarak şu 

ifadeye yer vermektedir: ”Kabahat bir çerçeve olarak düzenlenmiş ve içeriği idare 

tarafından doldurulması öngörülmüşse bu defa da kıyas yoluyla çerçevenin dışına 

çıkılamayacağı gibi, yeni bir çerçevede yaratılamaz.” 76 Öztürk’ün bu ifadesi ve 

dayandığı 4. madde kanımızca kıyas yasağından daha çok idarenin düzenleme 

yetkisiyle fiili belirleyebilmesine izin vererek açık ceza normlarına zemin hazırlama 

amacındadır. Bu bağlamda 4. maddenin kıyas yasağını içermesi bir amaç değil, tali 

bir sonuçtur.  

1.2.2.3. Ne Bis İn Dem Kuralı 

 Ne bis in dem kuralı, aynı eylem ve aynı konu nedeniyle mükerrer yargılama 

ve cezalandırmanın mümkün olmamasına ilişkin bir ceza hukuku ilkesidir77. Ne bis 

in dem ilkesinin cezalar kadar idari yaptırımlar için de geçerli olup olmadığına ilişkin 

doktrinde tartışma bulunmaktadır78. Ceza hukukuna dair içtima tartışmaları bir tarafa 

idari yaptırımlarla cezalar arasında geçerli olup olmadığı üzerinde uzlaşı bulunan bir 

husus değildir. Doktrinde bir görüşe göre; aynı suç için ceza yaptırımı yanında idari 

yaptırımda uygulanabilmektedir79. Bu iki müeyyidenin amacı, uygulanış usulü, 

                                                 
75  Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler  TCK m 1-75, İstanbul, Beta Yayınları, 2010, s.102. 
76 Öztürk, op. cit., s.131. 
77  İl Han Özay,  İdari Yaptırımlar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No:691, 

1985,  s.35. 
78  John, A.E. VERVAELE,  The Transnational ne bis in idem Principle in the EU, Utrecht Law 

Review, Volume 1, Issue 2 (December) 2005, s.100.   
79  Günday, op. cit., s.202. 
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hukuksal dayanağı birbirinden farklıdır. Bu yüzden, aynı eylem hem ceza, hem de 

idari yaptırıma konu teşkil edebilir80. Bununla birlikte ne bis in dem kuralının, farklı 

idari yaptırımlar arasında geçerli kabul edilmesinin uygun olup olmadığı üzerinde de 

uzlaşı bulunmamaktadır.  

Yukarıda doktrin tarafından işaret edilmiş bu hususlar suç politikasının 

tezahürü olan Kabahatler Kanunu tarafından da kabul görmüştür. Kanunun 15. 

maddesinin 3. bendine göre; “Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış 

ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım 

uygulanmayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.” Görüldüğü üzere, 

bu hüküm, suçla kabahat arasında ne bis in dem kuralının geçerli olacağını 

öngörmektedir81. Hüküm gereği aynı fiilin hem kabahate ilişkin yaptırımı hem de 

suça ilişkin yaptırımı gerektirmesi ön koşuldur. Ancak bu ön koşulla kabahat ve suç 

arasında fail lehine bir içtima ilişkisi tesis edilebilir. Ancak dikkat çekici olan husus 

yasa koyucunun bu özellikli içtima kuralını hayata geçirecek usul hükümlerine yer 

vermemiş olmasıdır. Gerçekten de bir fiilin hem kabahat hem de suç olduğu 

tespitinin hangi anda ve hangi merci tarafından yapılacağı açık değildir. Ancak 

hükümden anlaşıldığı kadarıyla bu durum öncelikle idare tarafından dikkate 

alınmalıdır. Zira hüküm adli yaptırıma öncelik tanımakta ve idari yaptırımın 

uygulanmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Öyleyse idare bir fiilin idari yaptırım 

yanında adli yaptırım gerektirdiği kanaatindeyse, artık idari yaptırım kararı 

alamayacaktır.     

  

                                                 
80   Çağlayan, İdari Yaptırımlar Hukuku, op cit.,  s.43. 
81  İbid. s.44. 
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1.2.2.4. Belirlilik İlkesi 

Yasallık ve hukuki güvenlik ilkesi, aynı zamanda suçta ve cezada belirlilik 

ilkesini de gerektirmektedir. Yani suçun unsurları, suç karşılığında verilecek ceza, 

ağırlatıcı nedenler yasada açıkça belirlenmiş olmalıdır. Aksi takdirde, yapılan 

hareketin suç oluşturup oluşturmadığı konusu tereddüte yer verir ve bundan suçta ve 

cezada keyfilik doğar82. Başka bir bahisle, aksi yönde bir kabul, hukuka güveni 

zedeler, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmaz83. TCK’nın 2.  

maddesinde “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve 

güvenlik tedbiri uygulanamaz” şeklindeki ifade ile ceza kanununda belirlilik 

ilkesinden bahsedildiğini söyleyebiliriz. 

Belirlilik ilkesi aslında yasa koyucuya yöneliktir ve bu ilke yasa koyucudan 

hem yaptırımın, hem de haksızlık teşkil eden fiilin tam ve özenli bir dilde 

anlatılmasının istemidir84. Belirlilik ilkesinin hem ceza hukukunda hem de kabahatler 

hukukunda varlığı kabul edilmekle birlikte, ilkenin her iki hukuk dalında aynı şekilde 

uygulanıp uygulanamayacağı konusunda doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Bir 

görüşe göre, kabahatler hukukunda yorumda şüphe oluşturmayacak açıklık ve 

netlikte belirlemenin kesinlik ölçüsünde talep edilmemesi gerektiği 

belirtilmektedir85. Bizim de katıldığımız diğer görüşe göre ise kabahatler hukukunda 

ceza hukukuna oranla daha az belirlilik talebinin söz konusu olmadığını, kanun 

koyucunun ceza hukukuna göre daha özensiz davranmaması gerektiğidir86. Bu görüş 

doktrinde şu şekilde ifade bulmaktadır: “Kabahatler Kanunu’nda açık ceza normları 

                                                 
82  Centel/Zafer/Çakmut, op. cit., s.55. 
83   Ezgi Aygün Eşitli, “Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 

Ocak-Şubat 2013, Yıl 25, Sayı 104, s.238. 
84  Akbulut, op. cit., s.106. 
85  İbid. s.145. 
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aracılığıyla çerçeve hükmün içeriğinin doldurulma yetkisinin idareye verilmesi 

(kapsam ve koşullarının kanunla belirtilmesi şartıyla) ve kanunilik ilkesinin 

suçlardaki gibi kabahatlerde katı kabul edilmemesi, ceza hukukundaki kesinliğin 

belirlilik ilkesi açısından benimsenmediği anlamına gelmemektedir.”87 Kanımızca, 

yasallık ve hukuki güvenlik ilkelerinin yönlendirici etkisinin, kabahatler hukuku 

alanında da geçerlilik arz etmesiyle önemli fayda sağlanacaktır. Ancak şunu da 

belirtmek gerekir ki yasa koyucunun her konuyu tüm detaylarıyla ve ivedilikle 

düzenlemesini; sosyal vakıalara çabuk reaksiyon göstermesini beklemek 

olanaksızdır. Bu bakımdan açık ceza normlarına tümüyle karşı çıkmanın, hukuki 

istikrarı tehlikeye sokacağı da açıktır. 

1.2.2.5. Geriye Yürümezlik İlkesi 

1.2.2.5.1. Genel Olarak Kabahat İçeren Normların Geriye Yürütülmesi 

 Ceza yasalarının yürürlük ötesi uygulanırlığı; oldukça yaygın tartışılan, 

içtihada ve pozitif hukuka da etkisi olan bir konudur. Ancak ceza yasalarının 

yürürlük ötesi uygulanırlığıyla ilgili yapılan tartışma ve varılan tespitlerin kabahatler 

açısından ne ölçüde geçerli olacağı yaygın bir tartışma konusu değildir. Buna karşın 

doktrinde suç ve cezayı düzenleyen kuralların konuldukları tarihten önceki olaylara 

uygulanmayacağı yönündeki ilkenin idari yaptırımlar açısından da geçerli olduğunun 

kabulüne rastlanmaktadır88. 

Ceza yasalarının tabi olduğu temel ilkelerin, kabahatleri -kendinden menkul 

şekilde- bağlayıp bağlamadığı tartışmalarını bir yana koyan yasa koyucu, Kabahatler 

                                                 
87  İbid. s.107. 
88  Gözübüyük/Tan, op.cit., s.625. 
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Kanunu ile konuyu açıkça düzenleme gereği duymuştur. Kabahatler Kanunu’nun 

“Zaman Bakımından Uygulama”  başlıklı 5. maddesine bakıldığı takdirde;  

“(1) Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin 
hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak kabahat 
karşılığı öngörülen idari yaptırımlara ilişkin kararların yerine 
getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.” 

Bu düzenlemeyle yasa koyucu işlendiği zamana göre suç veya kabahat sayılsa 

bile geriye yürüme yasağı nedeniyle cezai veya idari yaptırımın tatbik 

edilmeyeceğini, aynı şekilde sonraki kanunla arttırılmış cezalar veya idari para 

cezasının uygulanamayacağını ifade etmektedir89. Ancak bu noktada asıl önemli olan 

ceza normları için geçerli olan yürürlük kurallarının kabahatler için de geçerli kabul 

edilmesidir. Düzenlemeye göre, bu paralellikten sapma gösteren tek durum kabahatin 

infazı aşamasına ilişkindir. Buna göre, idari yaptırım kararının yerine getirilmesi 

hariç olmak üzere TCK’nın genel hükümleri geçerli kılınmıştır. Bu yaklaşım 

nedeniyle de kabahat içeren yasa normlarının yürürlük etkisi ancak ceza hukukuyla 

ilgili tespitlerin ele alınmasıyla ortaya konulabilecektir.   

1.2.2.5.2. Türk Ceza Kanunu’nda İlkenin Görünümü 

Yasallık ilkesinin, bir sonucu olarak Ceza Hukuku’nda aleyhe kanunun 

geriye yürümezliği ilkesi benimsenmiştir. Aleyhe hüküm getiren ceza yasalarının 

geriye etkili olmaması, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan yasaya göre 

cezalandırılması, cezayı arttıran yasanın geçmişe yürümemesi anlamına 

gelmektedir90. Bunun aksine, suçun işlenmesinden sonra yürülüğe giren kanun 

                                                 
89  Akbulut, op.cit., s.117. 
90 Centel/Zafer/Çakmut, op.cit., s.55. 
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hükümlerine göre failin eylemi için öngörülen yaptırımlar failin daha lehine 

görünüyorsa, bu hükümler geçmişe yürütülerek failin eylemine uygulanır91. 

Konuya ilişkin hem Anayasa hem de ceza kanunlarında düzenlemelere yer 

verilmektedir. 1982 Anayasası’nın 38. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre; 

“(1)Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu 
işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha 
ağır bir ceza verilemez. 

(2)Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları 
konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.” 

 

Anayasa’nın bu hükmüne paralel şekilde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

“Zaman Bakımından Uygulama” başlıklı 7. maddesindeki düzenleme şu şekildedir: 

 “(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç 
sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik 
tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna 
göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz 
ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya 
güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri 
kendiliğinden kalkar. 

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan 
yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan 
kanun uygulanır ve infaz olunur. 

(3)Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle 
ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal 
uygulanır. 

(4)Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre 
içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.” 

Doktrin Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesine ilişkin üç ayrı hipotezin 

gündeme geldiği görüşündedir. Buna göre;  

“Birincisi, yeni suçlar yaratılması hipotezidir. Bu durum, yeni 
kanun daha önce var olmayan yeni bir suç yarattığında veya var 

                                                 
91  Halil Polat, Aynur Arslan Polat, Ceza Hakimi Başvuru Kitabı-Cilt 1, Ankara, Adalet Yayınevi, 

Nisan 2010, s.451. 
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olan bir normun kapsamını daha önce buna girmeyen fiilleri de 
kapsayacak şekilde genişlettiğinde söz konusu olur. Burada 
“aleyhteki kanunun geçmişe uygulanmazlığı” ilkesi geçerlidir. 
İkinci hipotez, suç öngören bir normun yürürlükten kaldırılmasına 
ilişkindir. Bu durum, yeni kanunun daha önce var olan bir suçu 
tamamen ortadan kaldırdığında veya var olan bir normun 
kapsamını daha önce buna dahil olan fiillerden bir kısmının 
dışarıda kalması sonucunda doğuracak biçimde sınırlandırdığında 
söz konusudur. Burada “lehte olan kanunun geçmişe 
uygulanabilirliği” ilkesi geçerlidir. Üçüncü hipotez ise, ara bir 
hipotez olup, değişiklik yapan kanunların birbirini izlemesine 
ilişkindir. Bu durum, yeni kanunun yeni suçlar yaratmadığı, var 
olan suçları da ortadan kaldırmadığı, fakat daha önce suç olan ve 
halen de suç olmaya devam eden fiile uygulanacak müeyyideyi 
değiştirdiğinde söz konusudur. Ceza Kanununun 7. maddesinin 2. 
fıkrası “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile 
sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin 
lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmü ile örtülü 
olarak iki hipotezi birbirinden ayırmakta ve aleyhte değişiklik 
yönünden geçmişe uygulanmazlık ilkesini, lehe değişiklik yönünden 
de geçmişe uygulanırlık ilkesini kabul etmektedir.” 92 

 

  Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 5252 

sayılı Kanun’un 9. maddesinin 3. fıkrasında konuya ilişkin bir başka düzenleme 

mevcuttur. Buna göre: “Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün 

hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması 

suretiyle belirlenir.”93 

                                                 
92  Tuğrul Katoğlu, Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması, Ankara, Seçkin Yayınları, 

2008, s.103. 
93  TBMM Adalet Komisyonunun, yeni TCK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 

Tasarısına İlişkin 3.11.2004 tarihli ve Esas 1/592, Karar 64 sayılı Raporunda:“Ceza hukukunun 
kişi hak ve hürriyetleri açısından güvence oluşturması amacıyla kabul edilen zaman bakımından 
uygulama kurallarına göre; fiili işlediği zaman yürürlükte olan kanunlara göre suç teşkil ediyorsa 
fail cezalandırılabilecektir. Bir fiil işlendikten sonra yürürlüğe giren kanunda suç olarak 
tanımlanmışsa; bu  kanun geçmişe yürütülerek fail cezalandırılamaz. Yeni suçlar ihdas eden bir 
kanun, ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen fiiller açısından uygulama kabiliyeti bulur. 
Keza, bir suçun unsurlarında, cezasında, bu suçtan dolayı mahkumiyetin kanuni neticelerinde 
sonradan yürürlüğe giren bir kanunla failin aleyhine değişiklikler yapılması durumunda; bu 
kanun, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller açısından uygulanamayacaktır. Ancak, 
bu kuralın istisnası mevcuttur. Buna göre, bir fiil, bilahare yürürlüğe giren yeni bir kanun ile suç 
olmaktan çıkarılmış ise, işlendiği zaman yürürlükte olan kanuna göre suç oluşturmasına rağmen; 
fail cezalandırılamayacaktır. Yani, bu durumda sonradan yürürlüğe giren kanun, failin lehine 
sonuç doğurduğu için, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller açısından da (geçmişe 
yönelik olarak) uygulama kabiliyetine sahip olacaktır. Yine sonradan yürürlüğe giren kanun, bir 
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Anayasa Mahkemesi “geriye yürümezlik” ilkesini incelerken 6.7.2000 tarihli 

ve 2000/21 E., 2000/16 K. sayılı kararında şöyle demektedir; 

“213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık suçları ve cezaları" 
başlıklı 359. maddesinin 2. bendi uyarınca sahte fatura kullanarak 
vergi kaçırma suçunu işleyenlere yasa koyucunun öngördüğü 3 
yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası, 22.7.1998 günlü, 4369 sayılı 
yasa ile 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası olarak 
değiştirilmiştir. Geçici 21. maddenin birinci tümcesinde 
‘...hükmolunacak cezalar hakkında ise, bu fiillerin işlendiği tarihte 
yürürlükte bulunan hükümler ile bu kanun hükümlerinden lehe olan 
uygulanır.’ denilmesine karşın, itiraz konusu son tümcede ‘Şu 
kadar ki bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş 
mahkumiyet kararları hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz’ 
kuralına yer verilmiştir. 

Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesinin ikinci fıkrasında ‘Bir cürüm 
veya kabahatin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşrolunan 
kanun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehine olan kanun 
tatbik ve infaz olunur’denilmektedir. Bu kuralın yalnız görülmekte 
olan davaları değil, infazı gereken mahkûmiyet kararlarını da 
kapsadığında duraksamaya yer yoktur. Ceza hukukunun bu ilkesi 
çağdaş hukukun temel ilkelerinden biri olduğu gibi adaletli bir 
hukuk düzeninin de gereğidir. 

Aynı hukuksal durumda olan kişilerin, aynı tarihte sahte fatura 
kullanmak suretiyle kaçakçılık suçu işlemeleri halinde, haklarında 
açılacak kamu davalarının kimi nedenlerle farklı tarihlerde 
sonuçlanarak kesinleşmesi durumunda ‘fail lehine olan kanun 
tatbik ve infaz olunur’ ilkesi, itiraz konusu kural kapsamına 
girenler için uygulanamayacağından bunların farklı 
cezalandırılmaları sonucu doğacaktır. Eşitlik ilkesine aykırılığı 
açık olan bu uygulamanın hukuksal eşitliği esas alan hukuk devleti 
ilkesiyle de bağdaştığı ileri sürülemez.”94 

                                                                                                                                          
suçun unsurlarında, cezasında, bu suçtan dolayı mahkumiyetin kanuni neticelerinde failin lehine 
değişiklik yapması durumunda, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller açısından da 
uygulanabilecektir. Zaman bakımından uygulamaya ilişkin bu ilkeler, sonradan yürürlüğe giren 
kanunla bir suçun unsurlarında, sair cezalandırılabilme şartlarında, cezasında ve hatta, güvenlik 
tedbirlerinde değişiklik yapılması durumunda, dikkate alınacaktır. Değiştirilen kanunla 
değişikliğe uğrayan kanunlardan hangisinin lehe hükümler içerdiği, önceki ve sonraki kanunların 
ilgili bütün hükümlerinin somut olaya uygulanmasıyla ortaya çıkacak olan sonuçların birbirleriyle 
karşılaştırılması suretiyle belirlenecektir.” (TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı: 675 
s.450.) 

94   Anayasa Mahkemesi 6 Temmuz 2000 tarih ve E. 2000/21, K. 2000/16 sayılı Karar ve RG 29 
Kasım 2000, Sayı 24245. 
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Görüldüğü üzere doktrinin geriye yürümeye ilkesine ilişkin yaklaşımı içtihat 

tarafından da benimsenmiştir. Bu bakımdan suç ve cezaların geriye yürümesi veya 

yürürlük ötesi uygulamasıyla ilgili uzlaşının kabahatler için de geçerli olduğunun 

kabulü gerekir. 

2. KABAHATLER KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİ 

Çalışmanın buraya kadar olan kısmında, kabahatleri suç olmaktan çıkarma 

eğilimleri ve bu eğilimlerin pratik hukuktaki sonuçları ele alınmıştır. Bu sayede, 

çalışmanın kalan kısımlarında yapılacak tartışmalara da zemin hazırlanmaya 

çalışılmıştır. Bu bölümde, kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimine bizzat yasa 

koyucunun yaptığı katkı olan Kabahatler Kanunu değerlendirilecektir. Bu bağlamda, 

ikinci bölümde vergi kabahatleri bakımından da etkili olduğunu düşündüğümüz, 

Kanun’un genel hükümleri ele alınacaktır.  

  Yukarıdaki kaygıyla 30.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun “genel hükümler” ve “çeşitli kabahatler” olmak üzere iki 

kısımdan oluştuğu dikkate alınmıştır. Bu ayrım içerisinde birinci kısmın alt 

bölümlerinden olan birinci bölümde ‘amaç, kapsam, tanım, yasallık ilkesi ve 

kanunun uygulama alanı’; ikinci bölümde ‘kabahatten dolayı sorumluluğun esasları’; 

üçüncü bölümde ‘idari yaptırımlar’; dördüncü bölümde ‘karar verme yetkisi ve 

kanun yolları’; beşinci bölümde, ‘idari yaptırım kararının tutanağı ve tebliği’; altıncı 

bölümde, ‘idari yaptırım kararına karşı başvuru ve itiraz yolu’; yedinci bölümde 

‘masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi’ konuları ayrı ayrı ele alınacaktır. 

Kanun’un ikinci kısmında ise çeşitli kabahatler ayrı ayrı düzenlenmiştir. Çalışma 

konumuzla doğrudan ilgili olmadığı için bu kısım değerlendirme dışı tutulacaktır. 
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İzlenen plan gereği çalışmanın önceki bölümlerinde yer verilen hususların 

tekerrüründen kaçınılacaktır. 

2.1. Amaç ve Kapsam, Tanım, Yasallık İlkesi ve Kanunun Uygulama 

Alanı 

2.1.1. Amaç, Kapsam ve Tanım 

Kabahatler, suç olmaktan çıkarılmış ancak yaptırımsız da bırakılmamıştır. 

Yasa koyucu mehaz uygulamalarda da görüldüğü üzere kabahatleri ayrı bir kanunda 

düzenleyerek bütünüyle idari yaptırıma bağlamıştır. Yasa koyucunun kabahatleri suç 

olmaktan çıkarması, suçtan bağımsız tanımlamaları da beraberinde getirmiştir. Zira 

öncesinde kabahat bir suç türü olduğu için özel olarak tanımlanması çok anlamlı 

değildi. Oysa, gelinen noktada kabahatlerin hukuk sistemi içerisindeki yeri göz 

önüne alınarak ayrıca tanımlanması bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır. 

Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesi bu gereklilikten hareketle kabahat 

kavramını “kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü 

haksızlık” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımlamada ilk dikkati çeken husus, suç ve 

kabahat ayrımının yukarıda da değinildiği üzere gerçekten suç politikasının bir 

ayrımı olduğu tespitinin doğruluğudur. Zira, Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesi 

aslında kabahatleri suçlardan ayırma konusunda tek ve çok açık bir ölçüte atıf 

yapmaktadır. Yasa koyucuya göre bu konudaki ölçüt uygulanacak yaptırımın 

idariliğidir. Böylece başkaca bir değerlendirme yapmaya gerek olmaksızın, bir 

eylemin karşılığında yasa koyucunun idari yaptırım öngörmüş olması kabahat 

nitelendirmesi ve bu nitelendirmeye bağlı hukuki analiz için yeterlidir. 
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Kabahatler Kanunu’nun 2. madde hükmünde idari yaptırımdan bahsedilirken; 

idari yaptırımların ne olduğu, Kanun’un 16. maddesinde düzenlenmektedir. Buna 

göre, kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar; idari para cezası ve 

idari tedbirlerden ibarettir. Bu bağlamda idari tedbirler; mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir. Görüldüğü üzere, 

Kanun’un 2. maddesindeki belirsizlik 16. maddedeki açıklama ile ortadan 

kaldırılmıştır. Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesinin, Anayasa’nın belirlilik ve 

hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurulmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme neticesinde, yasa 

koyucunun aslında niceliksel ölçüte atfen kabahatin kapsamını belirlemede 

Anayasa’ya uygun davrandığını tespitle madde hükmünün Anayasa’ya aykırı 

olmadığına karar vermiştir95. 

Tanımı yukarıdaki şekilde verilen kabahat kavramıyla aslında idari kamu 

düzeninin korunmasının amaçlandığı Kanun’un 1. maddesinin ilk fıkrasında “bu 

Kanunda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni 

korumak” ifadesiyle hüküm altına alınmıştır. 

Kanunda amaç olarak belirtilen ve korunmasında hukuki yarar olduğuna karar 

verilen toplum düzeni, genel ahlak, genel sağlık, çevre ve ekonomik düzenin 

esasında genel kamu düzeninden farklı olarak algılanamayacağı açıktır. Bu 

bakımdan, kabahat kavramının tanımından da yola çıkarak amacın esasen ancak 

münferit kabahatlere bakılarak tespit edilebileceği görülmektedir. Ancak, bu noktada 

belirtmek gerekir ki kanun amaç olarak daha çok idari kolluk faaliyeti ile de 

korunması gerekli olan kamu düzeni unsurlarına atıf yapmaktadır. Eleştiriye açık bir 
                                                 
95  Anayasa Mahkemesi, 11 Haziran 2009 tarih ve E.2007/115, K.2009/80 sayılı Karar, RG, 26 

Kasım 2009, Sayı 27418. 
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husus da genel ahlakın korunmasının bir amaç olarak ortaya konmuş olmasıdır. 

Bunun yerine (ahlakı korumak yerine) kamu düzenini bozacağı yönünde objektif 

tespitler olan ahlaki tercihlere engel olmanın amaç olarak belirtilmiş olması 

gerekirdi.   

2.1.2. Kabahatler Kanunu’nun Genel Kanun Olma Niteliği 

Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte yasa koyucu tercihi 

olarak ortaya çıkan cürüm ve kabahat ayrımı konuyla ilgili tüm yasal düzenlemelere 

sirayet ettirilmiştir. Yasa koyucu bu tercihini, Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesinde 

şu ifadeyle ortaya koymaktadır: 

“Bu Kanunun; 

a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, 
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, 
…..uygulanır.” 

 

Bu düzenlemeyle yasa koyucu ister Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiş 

olsun ister diğer kanunlarda düzenlenmiş olsun tüm kabahatler için geçerli olacak bir 

sistem tesis etme çabasındadır. Bu hüküm sayesinde Kabahatler Kanunu’nun genel 

hükümleri, diğer tüm kanunlardaki kabahatler için de bağlayıcı kılınmıştır96.  

Kabahatler Kanunu’nun genel kanun olması ile amaçlanan, Kabahatler 

Kanunu’nun dışında kabahat ve yaptırım öngörülmesine imkan tanınmakla birlikte, 

genel ilkeler yönünden tek bir çerçeve oluşturulmasıdır97. Kabahatler Kanunu’nun 

genel kanun olma niteliği neticesinde; kanun yoluna ilişkin diğer kanunlarda özel bir 

                                                 
96  Esasen bu yaklaşım sadece Kabahatler Kanunu’na mahsus değildir. Zira başka yasal 

düzenlemelerde diğer yasalar karşısında kendisini genel hüküm niteliğine sokabilmektedir. Söz 
gelimi 5237 sayılı TCK’nın 5. Maddesinde “Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve 
ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır” ifadesiyle benzer bir yaklaşım 
sergilenmektedir.        

97  Erdem Tahir, “Yeni Ceza Yasası ve Kabahatler Kanunu’nun ‘Genel Kanun’ Niteliği”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Aralık 2007, Sayı 231, s. 112-113. 
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düzenleme varsa bu düzenlemeler uygulanacaktır. Kanun yolu dışındaki kanunda 

öngörülen genel ilkeler, Kabahatler Kanunu’nda yer alan kabahatler kadar, diğer 

kanunlarda yer alan kabahatler bakımından da geçerlilik arz edecektir. Başka bir 

deyişle, Kanun’un 1. maddesinden 31. maddesine kadar yer alan “Genel Hükümler” 

başlıklı kısmı bütün kabahatlere uygulanacaktır. 

Esasen Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesinin ilk hali, mevcut madde 

karşısında daha sert bir genel kanun niteliği yaratmaktaydı. Buna göre 5560 sayılı 

Kanun ile değişiklik yapılmadan önce; “Bu kanunun genel hükümleri diğer 

kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır.” Bahsi geçen hüküm, Anayasa 

Mahkemesi’nde Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine iptal 

edilmiştir98. Anayasa Mahkemesi’nin 3. maddeyi iptali üzerine yasa koyucu hemen 

hemen aynı düzenlemeyi tekrar kabul etmiş olmasına rağmen bu kez yeni 

düzenlemeye ilişkin Anayasa Mahkemesi yapılan iptal başvurusunu reddetmiştir99. 

                                                 
98    “Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasında, “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 

yargı yolu açıktır”; 140. maddesinin birinci fıkrasında, “Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı 
hakim ve savcıları olarak görev yaparlar”; 142. maddesinde “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve 
yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” 155. maddesinin birinci fıkrasında 
da, “Danıştay, idare mahkemelerince verilen kanunun  başka bir idari yargı merciine  bırakmadığı 
karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakar” denilmektedir. Bu kurallara göre, Anayasa’da idari ve adli 
yargının ayrılığı kabul edilmiştir. Bu ayrım uyarınca idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu 
hukuku alanına giren işlem ve eylemleri idari yargı, özel hukuk alanına giren işlemleri de adli 
yargı denetimine tabi olacaktır. Buna bağlı olarak idari yargının görev alanına giren bir 
uyuşmazlığın çözümünde adli yargının görevlendirilmesi konusunda yasakoyucunun geniş takdir 
hakkının bulunduğunu söylemek olanaklı değildir. Ceza hukukundaki gelişmelere koşut olarak, 
kimi yasal düzenlemelerde basit nitelikte görülen suçlar hakkında idari yaptırımlara yer verildiği 
görülmektedir. Daha ağır suç oluşturan eylemler için verilen idari para cezalarına karşı yapılacak 
başvurularda konunun idare hukukundan çok ceza hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle adli 
yargının görevli olması doğaldır. Ancak, idare hukuku esaslarına göre tesis edilen bir idari 
işlemin, sadece para cezası yaptırımı içermesine bakılarak denetiminin idari yargı alanında 
çıkarılarak adli yargıya bırakılması olanaklı değildir. Bu durumda, itiraz konusu kuralla diğer 
yasalardaki kabahatlere yollama yapılarak, yalnızca yaptırımın türünden hareketle ve idari 
yargının denetimine tabi tutulması gereken alanlar gözetilmeden, bunları da kapsayacak biçimde 
başvuru yolu, itiraz, bunlara ilişkin usul ve esasların değiştirilmesi, Anayasa’nın 125. ve 155. 
maddelerine aykırıdır.”(Anayasa Mahkemesi 1 Mart 2006 tarih ve E. 2005/108, K. 2006/35 sayılı 
Karar RG 22 Temmuz 2006, Sayı 26236.) 

99  Anayasa Mahkemesi 11 Haziran 2009 tarihli ve E. 2007/115, K. 2009/80 sayılı Karar, RG 26 
Kasım 2009, Sayı 27418.  
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Dolayısıyla gelinen nokta itibarıyla Kabahatler Kanunu dışındaki bir kanunda kanun 

yoluna ilişkin ayrıksı bir düzenleme bulunmadığı müddetçe, idari yaptırım kararına 

karşı adli yargı görevli olacaktır.  

Kabahatler Kanunu’nun genel kanun olma niteliğini sağlayan 3. maddede yer 

alan “diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde” ifadesi aslında bu 

ifadenin yürürlüğe girdiği 19.12.2006 tarihinden önceki ve sonraki kanunlarda yer 

alan kabahatler için aynı anda sonuç doğuracaktır. Durum yargı yerlerini100 de 

meşgul edecek şekilde karmaşık hale gelmiş olup şu olasılıklar üzerinde biraz daha 

netleştirebilir: 

                                                 
100 “3621 sayılı Yasa uyarınca verilen para cezalarına karşı açılacak davalarda idare mahkemesinin 

görevli olduğuna ilişkin 3621 sayılı Yasa’nın 15. maddesinin (b) fıkrası, 8.2.2008 günlü, 26781 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli 
Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 466. maddesiyle 
kaldırıldığından, 3621 sayılı Yasa uyarınca verilen para cezalarında 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu’nun 3. ve 27. maddesi gereğince sulh ceza mahkemesi görevli olduğundan, davanın 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 15/1-a maddesi uyarınca görev yönünden reddine karar 
verilmiş, karar taraflarca temyiz edilmiştir. 23.01.2008 tarihli değişiklik öncesi yürürlükle 
bulunan Kıyı Kanunu’nun 15. maddesinde görevli yargı yerinin açıkça idare mahkemesi 
olduğunun belirtilmesine karşın, anılan Yasa maddesinde yapılan değişiklik ile görevli yargı yeri 
İdare Mahkemesi düzenlemesinin kaldırılarak, anılan hükme aykırılık, İdare mahkemesince 
uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi gerektiğinden, davanın, adli yargının görevli 
olduğundan bahisle görev yönünden reddi yolundaki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.”   
(Danıştay Altıncı Daire, 12 Ekim 2010 tarih, E.2010/6915, K.2010/9108 sayılı Karar) 
“Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır" hükmünün 
Anayasa Mahkemesi’nin 01.03.2006 tarihli ve 2005/108 esas, 2006/35 sayılı kararı ile iptal 
edildiği, bilahare karar tarihinden önce 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 31. maddesiyle anılan madde yeniden 
düzenlenerek "Bu Kanun'un; a- İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, 
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, b- Diğer genel hükümleri, idari para cezası 
veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanır" 
hükmünün getirildiği, dolayısıyla bu tarihten sonra diğer kanunlarda yer alan idari yaptırım 
kararlarına karşı, söz konusu kanunlarda özel düzenleme bulunması halinde, bu özel düzenlemede 
belirtilen kanun yoluna ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği, 506 sayılı Kanun'un 140/4 
maddesi uyarınca kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren sulh 
ceza mahkemesine itiraz edileceği hükmünün Anayasa Mahkemesi’nin 04.10.2006 tarihli ve 
2006-75-99 sayılı kararı ile iptal edilmiş bulunulduğu cihetle, idare mahkemesinin görevli 
olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine 
yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş.”(Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2008 
tarih ve E.2007/12641, K.2008/749 sayılı Karar)   
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 19.12.2006 tarihinden önceki tarihte, kabahat içeren bir kanunda görevli 

yargı yerinin hiç gösterilmemiş olması halinde, Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesi 

gereği adli yargı görevli olacaktır. 

  19.12.2006 tarihinden önceki tarihte, kabahat içeren bir kanunda görevli 

yargı yerinin belirtilmiş olması halinde bu yargı yeri görevli olacaktır. 

 19.12.2006 tarihinden sonraki tarihte, kabahat içeren bir kanunda görevli 

yargı yerinin hiç gösterilmemiş olması halinde, Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesi 

gereği adli yargı görevli olacaktır. 

 19.12.2006 tarihinden sonraki tarihte, kabahat içeren bir kanunda görevli 

yargı yerinin belirtilmiş olması halinde bu yargı yeri görevli olacaktır. 

2.1.3. Kanunun Zaman ve Yer Bakımından Uygulama Alanı 

Kabahatler Kanunu’nun yer ve zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili 

olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na atıf yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda 

yasa koyucu TCK’nın 7. ve 8. maddelerindeki düzenlemelerin geçerli olmasını 

sağlayarak; bu düzenlemelerden sapma göstermesi gereken hususlara işaret etmekle 

yetinmiştir. 

2.1.3.1. Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması 

Kabahatler Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrası zaman bakımında 

uygulanmaya ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesindeki101, düzenlemeye 

                                                 
101  Madde 7: “(1)İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı 

kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren 
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik 
tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni 
neticeleri kendiliğinden kalkar. (2)Suçun işkendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan 
yürülüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. 
(3)Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz 
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yollamada bulunmuştur. Böylece ceza hukukunun genel kabul görmüş sistematiği ve 

bu sistematiğin temeli olan Anayasa’nın 38. maddesi kabahatler bakımından da 

geçerli kılınmıştır. 

Kabahatler Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasında, zaman bakımından 

uygulama rejimi konusunda TCK’dan bir sapma görülmektedir. Buna göre, 

kabahatler karşılığında öngörülen idari yaptırımlara ilişkin kararların yerine 

getirilmesi bakımından, derhal uygulama kuralı geçerlidir. Bu istisnayla kabahate 

ilişkin yaptırımın infazında derhal uygulanırlık kuralı benimsenmiş olmaktadır. 

Kabahat karşılığı uygulanacak yaptırımların önemli kısmının para cezası olduğu 

dikkate alındığında bu şekilde getirilmiş bir istisnanın sakınca barındırmadığı kabul 

edilebilir. Buna karşın infazı zamana yayılmış yaptırımlar bakımından (örneğin 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi)  getirilen istisnanın sakıncalar içerdiğinin de kabulü 

gerekir.   

Kabahatin işlendiği zamanın tespitinde neticenin oluştuğu zaman dikkate 

alınmamakta, failin icrai veya ihmali davranışının gerçekleştiği zaman önem arz 

etmektedir. Maddenin 1. fıkrasında Türk Ceza Kanunu’na yapılan yollama maddenin 

2. fıkrasında geçerliliğini yitirmektedir. Çünkü Türk Ceza Kanunu’nda birtakım 

suçlarda, suçun oluşması için neticenin meydana gelmesinin şart koşulmakta ve 

dolayısıyla suç, neticenin meydana geldiği zaman oluşmuş sayılmaktadır. 

                                                                                                                                          
rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır. (4)Geçici ve süreli kanunların, yürürlükte 
bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.” 
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2.1.3.2. Kanunun Yer Bakımından Uygulanması 

Kabahatler Kanunu’nun yer bakımından uygulanmasında da Türk Ceza 

Kanunu hükümlerine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanunu’nun 8. maddesinde102 

konuya ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Kabahatler Kanunu’nun 6. maddesinin 

Türk Ceza Kanunu’nun 8. maddesine yaptığı yollamaya göre103; Türkiye idari 

sınırları içinde, Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, açık denizde ve 

bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla, 

Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, Türkiye’nin kıt’a 

sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda 

kabahat işlenmesi halinde yaptırım uygulanacaktır ve Kanun’un 6. maddesinin son 

cümlesinde, kanunlarda genel kuralın aksine bir düzenleme olması hali saklı 

tutulmuştur. 

2.2. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları 

2.2.1. Kabahatin İhmali Davranışla İşlenmesi 

Kabahatler Kanunu’nun 7. maddesi kabahatlerin icrai veya ihmali 

davranışlarla işlenebileceğini belirtmektedir. Bu maddenin uygulanması için icrai ve 

ihmali davranışın kapsamının belirlenmesi gerekir. Esasen icari hareketin kapsamını 

belirlemek sorun arz eden bir durum değildir. Zira yapılması yasaklandığı halde, bir 

                                                 
102  Madde 8: “ (1) Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya 

tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de 
işlenmiş sayılır. (2) Suç, a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, b) Açık denizde ve 
bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarda, c) Türk 
deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, d) Türkiye’nin kıt’a sahanlığında veya 
münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı, işlendiğinde 
Türkiye’de işlenmiş sayılır.” 

103  İçel/Donay, op.cit., s.46. 
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hareketin yapılmış olması kabahatin (ve suçun) icrai hareketle işlenmiş olduğu 

anlamına gelir104.  

İhmali davranışların kapsamının belirlenmesi görece şekilde daha önemli bir 

sorundur. Dolayısıyla ihmali hareket, hukuk düzeni tarafından yapılması emredilen 

hareketlerin yapılmamasından başka bir şey değildir105. Bir başka söyleyişle ihmal 

suretiyle bir kabahatin işlenmesi, failin hareketsiz kalarak, kabahat olarak öngörülen 

bir ihlale sebebiyet vermesidir106. İhmali hareketin içerdiği belirsizlik nedeniyle 

Kanun, kavramı tanımlama gereği duymuştur. Tanıma göre; kişi açısından belli bir 

icrai davranışta bulunma hususunda hukuki yükümlülüğün varlığı, ihmali hareketle 

işlenişi kabahate vücut verir. Görüldüğü üzere kanun konuyla ilgili genel yaklaşımı 

benimsemiştir. 

2.2.2. Organ veya Temsilcinin Davranışından Dolayı Sorumluluk 

Kabahatler Kanunu’nun 8. maddesinde, tüzel kişiler hakkında da ceza 

uygulanabileceğinden bahsedilmektedir. Tüzel kişi, ortak bir amacın sürekli olarak 

gerçekleştirilmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına, 

birleşen kişilerden veya malı tahsis eden kişiden bağımsız bir kişilik olarak 

tanımlanmaktadır107. En belirgin özelliği, kurucularından, üyelerinden, ortaklarından 

ve organlarını oluşturan yöneticilerden apayrı ve bağımsız olmalarıdır108. Kabahatler 

Kanunu’nun 8. maddesindeki tüzel kişilerin de cezai yaptırıma tabi olması hükmü, 

Türk Ceza Kanunu’nun sadece gerçek kişiler hakkında ceza uygulanabileceğini 

                                                 
104  Centel/Zafer/Çakmut, op. cit., s.245. 
105  Toroslu, Ceza Hukuku Genel Hükümler, op. cit., s.117. 
106  Erdener Yurtcan, Kabahatler Kanunu ve Yorumu,  İstanbul, Beta Yayınları, Ekim 2005, s.10. 
107  Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku Gerçek ve Tüzel Kişiler, 

İstanbul, Filiz Kitabevi, Onikinci Baskı, Kasım 2012, s.162. 
108  Rona Serozan,  Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2011, 

s.439. 
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düzenleyen 20. maddesinden ayrılmıştır. Zira, TCK gereği tüzel kişiler hakkında 

ceza değil ancak güvenlik tedbiri uygulanması söz konusu olabilmektedir.  

Kabahatler Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrası uyarınca tüzel kişinin organ 

ya da temsilcisine ceza kesilmiş olması ayrıca tüzel kişiye ceza kesilmesine engel 

değildir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki düzenlemenin bu şekilde olması her 

durumda hem organa hem de tüzel kişiye ceza kesileceği anlamına gelmez. Aynı fiil 

nedeniyle tüzel kişi ve organa aynı anda ceza kesilmesi için bu hususun açıkça 

kabahate ilişkin yasada düzenlenmiş olması gerekir. 

Bununla birlikte 8. maddenin 2. fıkrası gereği temsilci sıfatıyla hareket eden 

kişinin işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, temsil edilen gerçek kişi hakkında da 

idari yaptırım uygulanabilir. Yine aynı fıkra gereği, gerçek kişiye ait bir işte çalışan 

kişinin işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idari yaptırım 

uygulanabilir. 

2.2.3. Kast veya Taksir 

Kanun’un 9. maddesi hükmünde, kabahatlerin kasten ve taksirle 

işlenebileceğinden bahsedilmektedir. Bu tespit esasen kabahatleri cürümlerden 

ayıran en önemli noktalardan birine vurgu yapmaktadır. Zira cürümlerin ancak kastla 

işlenecek olması; taksirli halinin suç olabilmesi için açık yasal atıf gerekmesine 

karşın kabahatlerin hem kast hem de taksirle işlenebilecek olması genel kabul gören 

bir husustur109.  

                                                 
109  Öyle ki bu durum mülga 765 sayılı TCK’da “Cürümde kasdin bulunmaması cezayı kaldırır. Failin 

bir şeyi yapmasının veya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun o fiille ceza tertip 
ettiği ahval müstesnadır” ifadesiyle kabul görmektedir. 5237 sayılı TCK ise 21. maddesinde 
“Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır” ifadesiyle aynı yönde belirleme yapmaktadır. 
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Kabahatin tekemmülüne yol açacağı açık olan kast 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrasında, “suçun kanuni tanımındaki unsurların 

bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.” şeklinde ifade edilmektedir110. Kastın 

varlığı için suç yaratan normlarda yer alan tanımlar gereğince her bir suçu oluşturan 

bütün unsurların fail tarafından bilinmesi zorunludur111. Aynı Kanun’un 22.  

maddesinde112 ise taksire ilişkin olarak; “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık 

dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi 

öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

2.2.4. Hata 

Hata (yanılma), bir konu hakkında yanlış bilgiye sahip olma ya da hiç bilgisi 

olmamadır113. Kabahatler Kanunu’nun 10. maddesinde, Türk Ceza Kanunu’nun hata 

hallerine ilişkin hükümlerinin, ancak kasten işlenen kabahatler bakımından 

uygulanacağı belirtilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ise 30. maddesinde 

hataya ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre; 

“(1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları 
bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla 
taksirli sorumluluk hali saklıdır. 

                                                 
110  Madde 21: “Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların 

bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.” 
111  Toroslu, Ceza Hukuku Genel Hükümler, op.cit., s.186. 
112  Madde 22: “(1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. (2) 

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni 
tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (3) Kişinin öngördüğü neticeyi 
istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli 
suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar arttırılır. (4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek 
olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. (5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes 
kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. (6) 
Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu 
bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol 
açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar 
indirilebilir.”  

113  Özgenç, op. cit., s.421. 
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(2)Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli 
hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından 
yararlanır. 

(3)Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların 
gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu 
hatasından yararlanır. 

(4)İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya 
düşen kişi, cezalandırılmaz.” 

Doktrinde hatanın ortaya çıkış şekillerine ilişkin çeşitli ayrımlar 

yapılmaktadır114. Ancak TCK’da asıl vurgu yapılan hata türü suçun maddi 

unsurlarındaki hatadır. Bu hata türü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 30. 

maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Maddi unsurlarda hata, kastı kaldıran bir 

hata türüdür. Dolayısıyla sadece kasten işlenebilen kabahatlerde söz konusu 

olabilecektir115. 

                                                 
114  Özgenç hataları I. Kastı Kaldıran Hata Halleri ve II. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri olarak 

ikiye ayrılmıştır. I. Kastı kaldıran hata hallerinden ilki, a) Suçun Maddi Unsurlarında Hata, yeni 
TCK’nın 30. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Suçun maddi unsurunda hata, 
müşahhas bir olayda suçun maddi unsurlarına müteallik hususlardaki bilgisizliği, eksik veya 
yanlış bilgiyi ifade eder. Bir başka ifadeyle, failldeki müşahhas olaya ilişkin tasavvurun gerçekle 
bağdaşmamasıdır. Kastı kaldıran hata hallerinden ikincisi b) Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata, 
bu unsura ilişkin kastı ortadan kaldıran ve kişinin  sadece suçun temel şekline istinaden 
cezalandırılmasını gerektirir. Suçun nitelikli unsurunda hata, yeni TCK’nın 30. maddesinin ikinci 
fıkrasında düzenlenmiştir. Kastı kaldıran hata hallerinden üçüncüsü ise c) Hukuka Uygunluk 
Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata, işlediği fiille ilgili olarak hukuka aykırılık vasfını ortadan 
kaldıran bir sebebin  maddi şartlarının gerçekleştiğinin de bilincinde olması gerekir. II. 
Kusurluluğu Etkileyen Hata Hallerinden ilki a) Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin 
Maddi Şartlarında Hata: kusurluluğu etkileyen nedenler, kusurluluğu kaldıran veya azaltan 
nedenler olarak ikiye ayrılır. Somut olayda, kusurluluğu kaldıran veya azaltan bir nedenin maddi 
şartlarında hataya düşmesi halinde, kişi bu hatasından yararlanır. Bu hata, kusurluluk bağlamında 
mütalaa edilmelidir. Kusurluluğu Etkileyen Hata Hallerinden ikincisi b) İşlenen Fiilin Haksızlık 
Oluşturduğu Hususunda Hata (Özgenç, op. cit., s.405-416.) 
Hata I. Hukuki Hata ve II. Fiili Hata olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. I. Hukuki Hata, yapılan 
davranışın hukuk kurallarınca yasaklandığının, yani yasanın bilinmemesidir. II. Fiili Hata: fiili bir 
durum ya da koşul hakkında yanlış bir değerlendirilmede bulunulmasıdır. Fiili Hata a) Suçun 
Unsurlına İlişkin Hata, b)Cezayı Ağırlaştıran ve Hafifleten Nedenlerde Hata, c) Hukuka 
Uygunluk Nedenleri İle Ceza Sorumluluğunu Etkileyen Nedenlerde Hata, d) Mağdurda Hata, e) 
Çok Neticeli Hata olarak ayrılmıştır. (Centel/Zafer/Çakmut, op. cit., s.422-433.) 

115   Zeynel T. Kangal,  Kabahatler Hukuku, İstanbul, XII Levha Yayınları, Haziran 2011, s.117. 
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2.2.5. Sorumluluk 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ceza sorumluluğunu kaldıran birçok hal 

düzenlenmiştir116. Madde hükmüne bakıldığında, Türk Ceza Kanunu’ndaki yaş 

küçüklüğü ve akıl hastalığının ceza sorumluluğu kaldırması yaş farklılaştırması 

yapılarak Kabahatler Kanunu açısından da geçerlilik arz etmektedir. Türk Ceza 

Kanunu’nda çocuğun 12 yaşını tamamlamış olması ile Kabahatler Kanunu’nda ise 15 

yaşının doldurulması ile sorumluluk başlamaktadır117. 

Türk Ceza Kanunu’nda ve Kabahatler Kanunu’nda akıl hastalığına ilişkin 

hükümler birlikte okunduğunda; Kabahatler Kanunu’nun 11. maddesinin 2. fıkrasıyla 

Ceza Kanunu’nun 32. maddesinin paralel hükümler içerdiği görülmektedir. İki kanun 

açısından farlılık arz eden husus Ceza Kanunu’nda güvenlik tedbirlerinin 

uygulanmasına ilişkindir.  

2.2.6. Hukuka Uygunluk Nedenleri İle Kusurluluğu Ortadan Kaldıran 

Nedenler  

Kabahatler Kanunu’nun 12. maddesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

hukuka uygunluk ve kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerine ilişkin hükümlerinin 

                                                 
116  Madde 33: “(1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin 

hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaşını doldurmuş 
olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş olup da 
onsekiz yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da 
onsekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını doldurmuş olup da yirmibir 
yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da uygulanır.” 
Madde 34: “(1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, 
işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.” 

117   “Kabahatler Kanunu’nun 11’inci maddesinin ilk fıkrasındaki düzenlemeye ilişkin bir kararı şu 
şekildedir; “Kayden 04/03/1991 doğumlu olup suç işlendiği 19/01/2005 tarihinde 15 yaşını 
doldurmadığı anlaşılan sanık hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Sorumluluk” başlıklı 
11/1. maddesinde yer alan ‘Fiilin, işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari 
para cezası uygulanmaz’ düzenlemesi karşısında, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet 
görülmemiştir.”(Yargıtay Yedinci Ceza Dairesi 27 Kasım 2006 tarih ve E.2006/8269, 
K.2006/19724 sayılı Karar) 
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kanunda aksine hüküm bulunmaması şartıyla kabahatler bakımından da uygulanacağı 

ifade edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda hukuka uygunluk nedenleri; kanun 

hükmünün yerine getirilmesi, meşru savunma, ilgilinin rızası, hakkın kullanılması 

olarak dört gruba ayrılmaktadır.  

 Türk Ceza Kanunu’ndaki kusurluluğu etkileyen haller iki grupta yer 

almaktadır. Bunlardan ilki, kusurluluğu azaltmakta, ikincisi ise kusurluluğu ortadan 

kaldırmaktadır. Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemeye bakıldığında, yaş küçüklüğü 

ve akıl hastalığına ilişkin kanunda ayrı bir düzenlemeye yer verildiği için bunların 

dışında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kusurluluğu ortadan kaldıran hallerin 

Kabahatler Kanunu açısından geçerli olduğu söylenebilecektir. TCK’da kusurluluğu 

ortadan kaldıran haller, hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi, 

zorunluluk hali, cebir veya tehdit etkisinde olma, irade yeteneğinin etkilenmesi 

olarak sayılabilir. Bunlardan herhangi birinin varlığı halinde idari para cezasına karar 

verilemeyecektir. 

2.2.7. Teşebbüs 

Bu maddede kabahatlere teşebbüsün kural olarak cezalandırılamayacağı 

kabul edilmektedir. Kuralın istisnası ise, ancak belli bir kabahate teşebbüsün de 

cezalandırılabileceği konusunda ilgili kanunda hüküm bulunması halidir. Bu 

durumda Türk Ceza Kanunu’nda teşebbüse118 ve gönüllü vazgeçmeye119 ilişkin 

hükümler uygulanacaktır.  

                                                 
118  Madde 35: “(1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya 

başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. 
(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz 
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte 
birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” 
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2.2.8. İştirak 

Suça iştirak, -yasadaki suç tanımından böyle bir zorunluluk ortaya çıkmadığı 

halde-, suçun birden çok kişinin katılmasıyla veya katkıda bulunmasıyla işlenmesi 

durumudur120.  Kabahate iştirak için, fiilin kasten işlenmiş olmasının aranmasından 

(Kabahatler Kanunu’nun gerekçesinde de belirtildiği üzere) tek tip fail sistemi kabul 

edilmiştir. Bununla ifade edilmek istenen kabahatin işlenişine iştirak eden kişiler 

arasında fail ve şerik (azmettiren veya yardım eden) ayrımı gözetilmemesidir. 

Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterli 

görülmektedir. Özel faillik niteliğini taşıyan kişinin işlediği kabahate bu niteliği 

taşımayan kişinin iştirak etmesi halinde, bu kişi de fail olarak idari para cezası ile 

cezalandırılabilecektir. Kişi kendisi açısından kabahat oluşturan fiili tek başına 

işlemiş olsaydı, kabahatten dolayı hakkında idari para cezası verilecekti; ancak, özel 

faillik niteliğini taşıyan bir kişi ile birlikte bu fiili işlemiş olduğu için, artık hakkında 

idari para cezası değil, özel faillik niteliğini taşıyan kişinin işlemiş bulunduğu suça 

iştirakten dolayı Türk Ceza Kanunu’nun iştirake ilişkin hükümlerine göre hapis veya 

adli para cezasına hükmolunacaktır. 

2.2.9. İçtima 

Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinin 1. fıkrasında Türk Ceza 

Kanunu’ndaki fikri içtima  hükmüne benzer bir düzenleme yapılmıştır121. Ancak bu 

hüküm sadece idari para cezaları için geçerli kılınmıştır. Başka bir deyişle, bir fiille 

                                                                                                                                          
119  Madde 36: “(1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun 

tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; 
fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile 
cezalandırılır.” 

120  Centel/Zafer/Çakmut, op. cit., s.496. 
121  Madde 44: “(1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, 

bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.” 
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gerçekleştirilen birden fazla kabahatten her biri için idari para cezası yanında başka 

yaptırımlar öngörülmüşe, fikri içtima söz konusu olmayacak, her biri için ayrı 

yaptırım uygulanacaktır.    

Bu hüküm ile madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere Türk Ceza 

Kanunu’nun zincirleme suça122 ilişkin hükümlerinden ayrılındığı görülmektedir123. 

15. maddenin son fıkrasında ise tek fiilin hem suç hem de kabahat olması 

halinde sadece suça ilişkin yaptırımın uygulanacağı; ancak suça ilişkin yaptırımın 

uygulanmaması halinde kabahatin yine uygulanacağı vurgulanmaktadır.  

2.3. İdari Yaptırımlar 

Kabahatler Kanunu’nun 16. maddesinin 1. fıkrasında kabahatler karşılığında, 

uygulanacak idari yaptırımlar idari para cezası ve idari tedbirler olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. Maddenin 2. fıkrasında ise, bu yaptırım türlerinden olan idari tedbirler 

ikiye ayrılmıştır. Bunlar mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve diğer tedbirlerdir. Bunun 

dışında Kanun’da idari tedbirler tek tek sayılmamıştır ve kanımızca ilgili kanunlarda 

                                                 
122  Madde 45: “(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı 

aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte 
birinden dörtte üçüne kadar arttırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı 
gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan  suçlarda da bu fıkra 
hükmü uygulanır. (2)Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da 
birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında 
bu madde hükümleri uygulanmaz.” 

123  “......... Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen idari para cezası kararında, 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu'nun 15. maddesinde düzenlenen fikri ve içtimai kuralları uyarınca fail hakkında en ağır 
yaptırım olan 3.kez alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı idari para cezası uygulanması 
gerektiği kanaatine varılmış ise de, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 114/2. maddesinde 
yer alan "Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır" 
hükmü uyarınca fail hakkında sürücü belgesi geri alındığı halde ehliyetsiz araç kullanmak 
eyleminden dolayı da işlem yapılması gerektiği nazara alındığında, itirazın bu yönden kabulüne 
karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiş ve 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması 
lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakta, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde 
görüldüğünden ....... Sulh Ceza Mahkemesi’nin 13.7.2006 gün ve 2006/174. sayılı kararının 
CMK.nun 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek üzere BOZULMASINA, 23.01.2008 
günü oybirliğiyle karar verilmiştir.”(Yargıtay 7. Ceza Dairesi 23 Ocak 2008 tarih ve 
E.2007/14229, K.2008/102 sayılı Karar) 
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yer alan tedbirlerin çeşitliliğinden dolayı idarenin çeşitli yaptırımlar uygularken 

yaptırımların kanunda sınırlayıcı şekilde sayılması pek de doğru olmayacaktır. Bu 

yüzden, diğer tedbirler ifadesi kanunda isabetli şekilde seçilmiştir. Söz konusu 

madde fıkrasının, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde 

iptali istenmiş ve Anayasa Mahkemesi tarafından bu başvuru reddedilmiştir124. 

2.3.1. İdari Para Cezası 

Kabahatler Kanunu’nun 16. maddesinin 1. fıkrasında idari para cezalarının 

maktu veya nispi olabileceğini kabul edilmiştir. Maktu idari para cezaları ile kabahat 

karşılığı öngörülen idari para cezalarının sabit bir miktar şeklinde belirlenmesi ifade 

edilmektedir. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde yer alan “emre aykırı 

davranış” sonucunda verilecek ceza, “hukuka uygun olarak verilen emre aykırı 

hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir”  ifadesi buna örnek 

teşkil etmektedir. 

Nispi idari para cezaları, uygulayan mercii tarafından,  nispet edilen şeyin 

değerine göre parasal yaptırımın miktarının değişebilmesidir. Örneğin, 4077 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25. maddesinde; “7. maddenin yedinci 

ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket edenlere, kampanya konusu mal veya hizmetin 

                                                 
124  “Anayasa Mahkemesine 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile ilgili olarak idari tedbirlerin kapsamı 

belirlenirken mülkiyetin kamuya geçirilmesinin yanı sıra “ilgili kanunlarda yer alan diğer 
tedbirler” ifadesine yer verilmesinin bilinmeyen yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden 
olduğu, ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerin neler olduğunun anlaşılamadığı, anlaşılamayan 
bu düzenlemeye göre ilgililerin cezalandırılmasının hukuk devleti ilkesine uygun bulunmadığı ve 
Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu, savı ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi tarafından 
yapılan değerlendirmede, .....idari tedbirlerin çok çeşitli olmaları ve her zaman yeni tedbirlerin de 
yasa koyucu tarafından öngörülebilecek olmaları nedeniyle, tüm idari tedbirlerin bir metin içinde 
tahdidî olarak sayılması zorunluluğundan söz edilemez. İtiraz konusu kuralda belirtilen idari 
tedbirler, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan tedbirleri ifade ettiğinden ve bu düzenleme ile 
yeni bir ceza yaratılmadığından, suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırılık bulunmadığı gibi 
belirsizlik ve öngörülemezlikten söz edilebilmesine olanak bulunmamaktadır.Açıklanan 
nedenlerle kural Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.” 
(Anayasa Mahkemesi 11 Haziran 2009 tarih ve E. 2007/115, K. 2009/80 sayılı Karar, RG 26 
Ekim 2009, Sayı 27418.) 
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fatura bedeli oranında para cezası uygulanır”  ifadesi ile kanun hükmünde nispi para 

cezası öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Alt ve üst sınırı belirli idari para cezalarını ise, 

yetkili mercii tarafından bir eylem sonucunda kanunda alt ve üst sınırı belirlenmiş 

yaptırımın merciinin takdirine göre uygulanması olarak ifade edebiliriz. Örneğin, 

Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan “afiş asma” sonucunda verilecek 

ceza, “meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar 

veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve 

ilan asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idari para cezası 

verilir.” ifadesi ile idari para cezasının alt ve üst sınır belirtilmektedir. Kanun’un 16. 

maddesinin 2. fıkrası gereği, yetkili mercii takdir yetkisini kullanırken, işlenen 

kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumunun birlikte 

değerlendirecek ve ona göre ceza verilecektir.  Maddenin 3. fıkrasında ve devamı 

hükümlerde idari para cezalarının nerelere ödeneceği, ödenme şekline ve tahsiline 

ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Maddenin son fıkrasında kanunlarda öngörülen 

idari para cezası miktarlarının enflasyondan etkilenmesi halinde yeniden değerleme 

oranında belirleneceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Kanun gereği verilecek para cezaları kural olarak genel bütçeye gelir 

kaydedilecektir. Ancak sosyal güvenlik kurumları, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ile mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi 

bütçelerine gelir kaydedilecektir. Bu şekilde genel bütçeye gelir kaydedilen para 

cezaları 6183 sayılı AATUHK uyarınca takip ve tahsil edilebilecektir. 

2.3.2.  Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 

Kabahatler Kanunu’nun 18. maddesinin, 1. fıkrasında kural olarak kabahatin 

konusunu oluşturan (veya işlenmesi suretiyle elde edilen) eşyanın mülkiyeti kamuya 
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geçirilemeyeccektir. Ancak ayrı bir kanunda açıkça mülkiyetin kamuya geçirilmesine 

dair hüküm varsa buna karar verilebilecektir. Kabahatler Kanunu’nun 33. 

maddesinde; “ayrıca dilencilikten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine karar verilir” ve 34. maddede “ ayrıca kumardan elde edilen gelire 

elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.” şeklindeki ifadelerden 

konuya ilişkin düzenlemelerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. 

Maddenin 2. fıkrasında belli hallerde mülkiyetin kamuya geçirilmesinin 

geciktirilmesinden bahsedilmekte ve bu haller maddede, eşyanın kullanılamaz hale 

gelmesi, eşyanın niteliğinin değiştirilmesi, eşyanın ancak belli bir surette 

kullanılması olarak sayılmaktadır. Maddede dikkat çeken bir husus, geciktirmeye 

ilişkin kesin bir süre verilmeyerek belli bir süre ifadesinin kullanılmasıdır. 

Maddenin 3. fıkrasında, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kesinleşinceye kadar 

ki süreçte eşyaya ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya 

elkonulabileceği veya eşyanın kişilerin muhafazasına bırakılabileceği olmak üzere 

iki ayrı durumdan bahsedilmektedir. 

Maddenin 4. fıkrasındaki düzenlemede eşyanın mülkiyetinin kime geçeceği 

konusunda bir kural ve istisnadan oluşmaktadır. Madde hükmüne göre, kural olarak 

eşyanın mülkiyeti idareye geçecektir. Bunun istisnası ise kanunda açıkça hüküm 

bulunuyorsa eşyanın mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına geçecektir. 

Maddenin 5. fıkrasındaki düzenleme ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi için 

idari para cezası veya başka bir idari yaptırım kararı verilmesine gerek 

duyulmamaktadır. Kaldı ki, mülkiyetin kamuya geçirilmesinin, idari yaptırımların bir 

türü olan idari tedbir niteliğinde olduğu da kabul edilebilmektedir. 
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Maddenin 6. fıkrasında kaim değerin mülkiyetinin de kamuya geçirilmesine 

karar verilebileceğinden bahsedilmektedir. Kaim değer ifadesinden ne anlaşılacağı 

konusunda bize yol gösterici olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun eşya125 ve 

kazanç126 müsaderesine ilişkin madde hükümlerine bakılması gerekmektedir. 

2.3.3. Zamanaşımı 

İdareye verilmiş pek çok yetki gibi idari yaptırım uygulama yetkisi de zaman 

bakımından sınırlandırılmıştır. Kabahatler Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri konuyu 

sırasıyla soruşturma zamanaşımı ve yerine getirme zamanaşımı başlıklarıyla 

düzenlemektedir. 

2.3.3.1. Soruşturma Zamanaşımı 

Kabahatler Kanunu’nun 20. maddenin ilk fıkrasında, Kanun’da öngörülen 

süreler sona erdiği takdirde artık kabahatten dolayı idari para cezası verilemeyeceği 

düzenlenmektedir. Buna göre soruşturma zamanaşımına ilişkin süreler, parasal 

miktarlara göre ayrı ayrı düzenlenmiştir, Şöyle ki: 

                                                 
125  Madde 54: “(1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde 

kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın 
müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu 
güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. 
(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi 
veya müsaderesinin başka bir surette imkansız kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para 
tutarının müsaderesine karar verilir. (3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen 
suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı 
anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir. (4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, 
taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir. (5) Bir şeyin sadece bazı 
kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, 
sadece bu kısım müsaderesine karar verilir. (6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili 
olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükmolunur. ” 

126   Madde 55: “(1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun 
işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi 
sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre 
müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir. 
(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine teslim 
edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir.” 
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Soruşturma zamanaşımı süresi;  

 Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren 

kabahatlerde beş, 

 Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren 

kabahatlerde dört,  

 Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, 

 Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz 

yıldır. 

Yukarıda yer verilen zamanaşımı süreleri kabahate ilişkin tanımdaki fiilin 

işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlamaktadır. Bununla 

birlikte kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin 

dava zamanaşımı hükümleri uygulanacaktır. 

Kabahatler Kanunu’nda zamanaşımı sürelerini kesen veya durduran 

nedenlere yer verilmemiştir. Ancak Kanun’da belli yasalar127 bakımından belirlenmiş 

genel kuraldan sapılacağını ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi 

takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ 

edilmediği takdirde yaptırım kararının zamanaşımına uğrayacağı ifade edilmiştir.   

2.3.3.2. Yerine Getirme Zamanaşımı 

Kabahatler Kanunu 21. maddesinin 1. fıkrasında belli sürelerin dolması 

halinde idari para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin kararın 

                                                 
127  Bu yasalar 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 
6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’dur. 
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artık yerine getirilemeyeceğini düzenlemiştir. Yerine getirme zamanaşımı adı verilen 

bu kurumla adeta suçlara uygulanacak yaptırımlar için geçerli ceza zamanaşımı 

benzeri bir kurum kabahat karşılığı yaptırımlar için geçerli kılınmıştır. Maddeye 

göre, idari para cezalarının ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının yerine 

getirme zamanaşımı süreleri farklı öngörülmüştür. Buna göre, idari para cezasına 

ilişkin zamanaşımı süresi, kanunda belirtilen miktarlara göre farklılık gösterirken; 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi zamanaşımı on yıl olarak belirlenmiştir, şöyle ki: 

 Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi 

halinde yedi, 

 Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi 

halinde beş, 

 Onbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi 

halinde dört, 

 Onbin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi halinde,  

yerine getirme zamanaşımı süresi üç yıldır. 

Maddede belirlenen sürelerin ne zaman başlayacağına ilişkin düzenlemeye de 

yer verilmiştir. Buna göre, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden 

takvim yılı başından itibaren süre işlemeye başlayacaktır. Ancak, Kanun hükmü 

gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine 

getirilememesi halinde zamanaşımının işlemeyeceğine ilişkin hüküm Kanun’un 21. 

maddesinin son fıkrasında düzenlenmiştir. 
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2.4. İdari Yaptırım Kararı Verme Yetkisi  

İdari yaptırım kararı vermeye yetkili makamlar kural olarak (Kabahatler 

Kanunu 22. maddesi) kabahatin ilişkin olduğu ilgili kanunda açıkça gösterilen idari 

kurul, makam veya kamu görevlileridir. Ancak, yasa koyucu yine de her olasılığı 

dikkate almak bakımından Kanun’un 22. maddesinin 2. fıkrasında, Kanun’da açık 

hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin de 

yaptırım uygulama yetkisine sahip olacağını hüküm altına almıştır.  

Kanun’un 22. maddesinin 3. fıkrası ile idari kurul, makam veya kamu 

görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde 

işlenen kabahatler dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkililerdir. Ancak bu 

düzenlemeyle Kanun aslında malumu ilan etmekten öteye gidememektedir. Zira 

yasal idare ilkesi (Any m. 123) gereği idari işlemin yetki unsuru, idari işlemi hangi 

idari makamın, görevlinin veya organın yapacağını gösteren unsurdur128 ve (takdir 

yetkisine yer vermeyecek şekilde) kanunlarla düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu unsur, 

yetkinin ve iradenin bir araya gelmesi ile oluşur129. İdarenin kendisine yasayla 

tanınmış yetkisini, yetkili kılındığı mahal dışında kullanması ağır bariz yetki 

tecavüzü olarak kabul edilir130. Ancak, yetki kavramının yer itibariyle dağılımı, 

önceden belirlenmiş olan sınırlar gibi, fiziksel öğelere dayandırıldığından; bu konuda 

hukuka aykırılık çıkması zordur131. 

                                                 
128  Turan Yıldırım, İdari Yargı, İstanbul, Beta Yayınları, İkinci Baskı, Ekim 2010, s.208. 
129  İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, Kahraman Berk, İdare Hukuku, İstanbul, Der 

Yayınları, Beşinci Baskı, Haziran 2012, s.172. 
130   Yıldızhan Yayla,  İdare Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, Eylül 2009, s. 117., Ahmet Nohutçu, 

İdari Yargı, Ankara, Savaş Yayınevi, Üçüncü  Baskı, 2010, s.149. 
131  Bahtiyar Akyılmaz, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara, Yetkin 

Yayınları, 2000, s.111. 
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Madde hükmü, idari yaptırım uygulayacak kişi açıkça belirlenmesine rağmen, 

bu yetkilinin yaptırımı uygulamadığı zaman sorumluluğunun ne olacağı konusunda 

düzenleme yapılmadığı için eleştirilmektedir132. Maddenin son fıkrasında ise Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun yer bakımından yetki kurallarının kabahatler açısından 

geçerli olduğu belirtilerek Ceza Muhakemesi Kanunu’na yollamada bulunulmuştur. 

Kabahatler Kanunu idari yaptırım kararı verme yetkisinin sadece idari 

makamlara ait olmadığını; adli makamların da bu yetkiyle donatılabileceğini kabul 

etmektedir. Kanun’un 23. maddesine göre, kanunlarda açık hüküm bulunan 

durumlarda, idari yaptırım uygulama yetkisi Cumhuriyet Savcısı’na da verilmektedir. 

Söz konusu madde hükmünün Kanun’un 22. maddesinin 1. fıkrasına paralellik 

gösterdiği söylenebilecektir. Zira savcı nihayetinde madde de ifade edilen makam 

veya kamu görevlisi sıfatına haizdir.  

Cumhuriyet Savcısı bir suç hakkında soruşturma yaptığı esnada kabahat 

işlendiğini tespit ederse, kanunda belirtilen iki davranıştan birisini 

sergileyebilecektir. Ya kendisi idari yaptırım kararı verecektir ya da durumu ilgili 

kamu kurum ve makamına bildirecektir. Maddenin 3. fıkrasında da Cumhuriyet 

Savcısı’nın idari yaptırım kararı uygulayabileceğinden bahsedilmektedir. Ancak, 

burada kanun bir de olumsuz şart kabul etmiştir. O da “ne bis in idem” ilkesine 

uygun olarak “ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından idari yaptırım kararı 

verilmemiş olması”dır133. Madenin 1. fıkrasının Anayasa’ya aykırılığı öne 

sürülmüştür134. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal istemi reddedilmiştir. 

                                                 
132  Yurtcan, op. cit.,  s.34. 
133  Cengiz Otacı, İbrahim Keskin, Türk Kabahatler Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, İkinci Baskı, 

Ocak 2010, s.72. 
134   Anayasa Mahkemesine 5326 sayılı Yasa’nın 23. maddesinin (1) numaralı fıkrası ve 5252 sayılı 

Yasa’nın 7. maddesinin (4) numaralı fıkrası ile ilgili yapılan başvuruda, “adli işlemlerle ilgili 
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Yurtcan, maddeye ilişkin yaptığı değerlendirmesinde maddenin temel yaklaşımını 

eleştirmektedir. Yazara göre: 

 “yasa koyucunun kabahatler konusunda özel bir yasa 
çıkarmasının anlamı ve amacı bellidir. Kabahatleri ayrı bir 
yapılanma içinde düzenlemek, kabahatleri belirlemek, yaptırımları 
koymak, karar yetkisini ve sorumluluğunun temellerini oluşturmak, 
başvuru yollarını ve infaz gerçekleştirmek, bu bakışın ve tavrın 
ürünüdür. Bu yapılanma içinde bir nokta göz ardı edilemez. O 
nokta şudur: Bütün bu mekanizma adliye dışında yapılanacak ve 
çalışacaktır. Bu nedenle, maddenin temelinde bir aksaklık söz 
konusudur. Cumhuriyet Savcısı’nın bu işin içine karıştırılması 
doğru değildir. Bu nedenle maddenin yasadan çıkarılması gerekir 
ya da savcının olayın işin içinde görev görmesi en aza indirilir.” 135  

 

Kabahatler Kanunu bu eleştirilere karşın bir adım daha ileri giderek, 

mahkemeleri de idari yaptırım kararı vermeye yetkili kılmıştır. Kabahatler 

Kanunu’nun 23. maddesindeki düzenlemeye benzer bir düzenleme yapmıştır. 

Kabahatler Kanunu’nun amacı ile söz konusu maddedeki düzenleme birbiri ile 

çelişmektedir. Zira idari yaptırım şeklindeki idari işlemin en belirgin özelliği bu 

işlemin organik anlamda idare tarafından tesis edilmiş olmasıdır. Bu bakımdan 

Kabahatler Kanunu bu idari yetkinin yargısal makamlarca da kullanılacağına izin 

                                                                                                                                          
yargı görevi yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı soruşturma kapsamında, eylemin niteliği ile 
verdiği kararların onun adli görevi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği halde, eylemin niteliğine 
bağlı olarak kendisine idari yaptırım uygulama görevi verilmesinin Anayasa’nın Başlangıcı ile 2., 
6., 7., 8., ve 9. maddelerinde benimsenen kuvvetler ayrılığı ilkesine; yargı ayrılığı ilkesine gereği 
maddi ve organik olarak idari işlem niteliğindeki idari para cezasını verme yetkisinin  Cumhuriyet 
Savcısı’na verilmesinin Anayasa2nın 10., 11., 123., 125., 128., 138., 140., 142., ve 155., 
maddelerine aykırı olduğu iddia edilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan 
değerlendirmede, Cumhuriyet Savcısı’na bu yetkinin tanınmasın nedeninin görevsizlik kararı 
verilerek işin uzatılması yerine süratle bitirilmesi olduğu anlaşıldığından, düzenlemelerin 
Anayasa’nın 123., 125. ve 128. maddelerine aykırı olmadığı gibi, davaların en az giderle ve 
mümkün olan süratle sonuçlandırılmasını öngören Anayasa’nın 141. maddesiyle de uyumlu 
olduğu kanısına varılmıştır. Açıklanan nedenlerle iptal istemlerinin reddi gerekir. Kuralların 
Anayasa’nın Başlangıcı ile 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 138., 140., 142. ve 155. maddeleriyle ilgisi 
görülmemiştir. Sacit ADALI ve Mehmet ERTEN bu karara değişik gerekçe ile katılmıştır.” 
(Anayasa Mahkemesi 1 Mart 2006 tarih ve E.2005/108, K. 2006/35 sayılı Karar, RG 22 Temmuz 
2006,  Sayı 26236.) 

135  Yurtcan, op. cit., s. 38. 
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vermiş ve normal koşullarda “fonksiyon gaspı” olarak değerlendirilebilecek136 bu 

durumu yasal zemine oturtmuştur. Söz konusu madde hükmünün (m. 24) Anayasa’ya 

aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur, ancak istem 

reddedilmiştir137.   

2.5. İdari Yaptırım Kararının Tutanağı ve Tebliği 

Kabahatler Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde yaptırım içeren tutanak ve 

bu yaptırım kararının tebliğiyle ilgili düzenlemelere yer verilerek işlemin şekil 

unsurları hüküm altına almıştır. Kanun’un 25. maddesine göre idari yaptırım kararına 

ilişkin tutanakta bulunması gereken bilgiler şu şekildedir: 

 Hakkında idari yaptırım kararı verilecek kişinin kimlik ve adresi, 

 İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, 

                                                 
136  Karahanoğulları, op. cit., s.388., Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi, Bursa, Ekin Kitabevi, 

Onikinci Baskı, 2012, s. 59., Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak, İsmail Ercan, Anayasa Hukuku-
İdare Hukuku, İstanbul, XII Levha Yayınları, Onbeşinci Baskı, 2012, s.252., Ramazan Çağlayan, 
İdari Yargılama Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2011, s.324., Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, 
İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, Onaltıncı Baskı, Temmuz 2012, s.138. 

137   Anayasa Mahkemesi’ne 5326 sayılı Kanunun 24. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile ilgili olarak 
yapılan başvuruda; “Yargısal organ olmalarına karşın mahkemelere, idari işlem yapma yetkisi 
veren düzenlemenin Anayasa’nın Başlangıcı ile 2., 6., 7., 8., 9., 123., 125.,128. ve 138. 
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi 5326 sayılı Yasa’nın 24. 
Maddesinin (1) numaralı fıkrasının incelenmesinde, “Kabahatler Kanunu’nun ‘Mahkemenin karar 
verme yetkisi’ başlıklı 24. maddesinin itiraz konusu (1) numaralı fıkrasında; ‘Kovuşturma konusu 
fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idari yaptırım kararı 
verilir’denilmektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (f) bendi uyarınca kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün 
kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade etmektedir. Buna göre, mahkemelerin kabahat nedeniyle 
idari yaptırım kararı verme yetkisi, yargılama sırasında eylemin kabahat oluşturduğunun 
anlaşılması halinde söz konusu olabilir. Bu da, isnat edilen suçun niteliğinin değişmesi veya 
davanın yanlışlıkla açılması, ancak buna ilişkin iddianamenin geri çevrilmemiş olması halinde 
mümkün olabilir. Bu düzenleme biçimiyle, kovuşturma evresinde fiilin kabahat olduğu 
gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli idari mercii veya cumhuriyet savcısına 
gönderilmesi yerine, işin süratle sonuçlandırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Başvuru 
kararında, bir idari işlem olan idari yaptırım kararı verme yetkisinin idare içinde yer almayan 
mahkemelere bırakılmasının Anayasa’nın Başlangıcı ile 2., 6., 7., 8., 9., 123., 125., 128. ve 138. 
maddelerine aykırılığı ileri sürülmüştür. 5326 sayılı Yasa’nın 23. maddesinin (1) numaralı fıkrası 
ile 5252 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin (4) numaralı fıkrasına ilişkin gerekçelerin bu kural 
yönünden de geçerli olması nedeniyle Anayasa’ya aykırı olmadığı sonucuna varılan Kural’ın 
iptali isteminin reddi gerekir.” (Anayasa Mahkemesi 1 Mart 2006 tarih ve E.2005/108, K. 
2006/35 sayılı Karar, RG 22 Temmuz 2006,  Sayı 26236.) 
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 Fiilin işlendiğini ispata yarayacak tüm deliller, 

 Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, 

 Kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman, 

Tutanağın içeriğinde, içtihat ve kimi kanun hükümleri birlikte 

değerlendirildiğinde, idari yaptırım kararının gerekçesinin de bulunması gerektiği 

vurgulanmıştır138.  

Kanunun 26. maddesinde tebligata ilişkin düzenleme mevcuttur. Bilindiği 

üzere,  genel anlamıyla tebligat, dava ile ilgili olan kişilerin (özellikle davanın 

taraflarının) davaya ilişkin bir işlemi öğrenebilmesi için, usulüne uygun olarak 

yapılan tevsik (belgeleme) işlemidir139. İlgili Kanun’un 26. maddesinde idari 

yaptırım kararlarının ilgilisine bildirilmesi esaslarını düzenlenmiştir. Bildirime ilişkin 

hükümlerde de Tebligat Kanunu hükümlerine yollama yapılmıştır. Konuya benzer 

düzenlemeye HMK’nın 438. maddesinde de yer verilmektedir. Buna göre Kanun’da 

yer alan tebligata ilişkin hükümlerde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin 

kural olarak uygulanacaktır. 

 Kabahatler Kanunu’nun 26. maddesinin 2. fıkrasında “idari yaptırım 

kararının ilgili kişinin huzurunda verilmesi” ifadesi ile tebligatın “tefhim” yoluyla 

yapılmasından bahsedilmektedir. Maddenin son fıkrasında ise, tüzel kişiler hakkında 

verilen idari yaptırım cezasının tüzel kişiye tebliğinden bahsedilmektedir. Tebligat 

                                                 
138  İsmail Yalçın, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, Nisan 2007, s.120. 
139  Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, Yetkin 

Yayınları, Yirmiikinci Baskı, Ekim 2011, s.760. 
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Kanunu’nun 12.  maddesinde140 ve 13. maddesinde141 tüzel kişilere bildirimin ne 

şekilde yapılacağı düzenlenmiştir.  

Tebligat konusunda Kanun’un gösterdiği bir başka hassasiyet “tebligat 

metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve sürenin” açık bir 

şekilde belirtilmesinin vurgulanmasıdır. (m. 26/1). Kanun’un bu ifadesi esasında, 

Anayasa’nın 40. maddesinin 2. fıkrasında yer verilen “Devlet, işlemlerinde, ilgili 

kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek 

zorundadır” ifadesiyle uyumlu olma kaygısı olarak değerlendirilebilecektir.   

2.6. Başvuru ve İtiraz Yolu 

Kabahatler Kanunu idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek yargısal 

yollarla ilgili önemli sayılabilecek düzenlemeler içermektedir. Kanun’da söz konusu 

hükümler 27. madde ve devamı maddelerde yer almaktadır..  

2.6.1. Başvuru Yolu 

 Kanun’un 27. maddesi hükmünün 1. fıkrası; kişilere uygulanan idari para 

cezasına karşı (mahkemeler tarafından verilen idari para cezaları hariç), kararın 

tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza 

mahkemesine başvurma hakkı tanımaktadır. Bu fıkra hükmünün Anayasaya 

aykırılığı gerekçesiyle birçok kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur142. Ancak 

                                                 
140  Madde 12: “Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız 

birine yapılır. Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan 
tebliğ muteberdir.” 

141  Madde 13: “Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler herhangi bir sebeple 
mutad  iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde 
oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.” 

142 “Yasa’nın 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasında idari para cezası ve mülkiyetin kamuya 
geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı başvuru yeri ve süresi düzenlenmekte; 28. 
maddesinde ise başvurunun incelenme yöntemi belirtilmektedir. 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun İkinci Kısmında ‘Çeşitli kabahatler’ başlığı altında 
düzenlenen fiilleri, ağırlıklı olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 526. ve devamı 
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Anayasa Mahkemesi idari yaptırım gerektiren kararların ceza hukuku ile olan 

bağlantısına atfen başvuruları reddetmiştir. 

Başvuru yolu için işaret edilen onbeş günlük süre hak düşürücü niteliktedir. 

Şöyle ki, fıkranın devamında, bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde 

idari yaptırım kararı kesinleşir ifadesine yer verilmektedir. Ancak 27. maddenin 2. 

fıkrasında, mücbir sebebin varlığı halinde dava açma süresinin duracağı ve mücbir 

sebep ortadan kalktığı tarihten itibaren 7 günlük bir dava açma süresinin yeniden 

başlayacağı belirtilmiştir. Bu durumda dahi kararın kesinleşmesi 

engellenemeyecektir.  

Kanun’un 27. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında başvurunun nasıl yapılacağı 

belirtilmiştir. Maddenin değiştirilen 5. fıkrası ile idari yaptırım kararını mahkemenin 

vermesi halinde ancak itiraz yoluna gidileceği somutlaştırılmıştır143. Madde 

hükmünden şu sonucu çıkarabiliriz, şayet idari yaptırım kararı mahkeme tarafından 

verilmişse kişiler itiraz yoluna başvurabilecek, idari yaptırım kararını Cumhuriyet 

Savcısı veya idare tarafından verildiği takdirde ise başvuru yoluna gidilebilecektir. 

Yasa koyucu tarafından idari yaptırım kararını veren makama göre kararlara karşı 

kişilerin gidebileceği yollar başvuru ve itiraz olarak ikili ayrıma tabi tutulmuştur. 

Maddeye sonradan eklenen altıncı fıkra hükmünde soruşturma konusu fiilin suç değil 
                                                                                                                                          

maddelerinde düzenlenmiş olan kabahatler oluşturmaktadır. 5252 sayılı Yasa’nın 7. maddesiyle, 
çeşitli yasalarda hafif hapis veya hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımlar idari para cezası 
cezasına dönüştürülmüştür. Yaptırımın adının yasa ile ‘idari’ olarak değiştirilmesinin, bu tür 
yaptırım uygulanacak eylemlerin gerçekte ceza hukuku alanına giren suç olma özelliklerini 
etkilemeyeceği açıktır. 
5326 sayılı Yasa’nın 3. maddesinin iptal gerekçesi doğrultusunda, cezai karakteri ağır basan bu 
eylemler açısından verilen idari para cezası ve/veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarına 
karşı başvurunun sulh ceza mahkemesince kanunda belirtilen usule göre incelenmesinde, 
Anayasa’nın 2., 125. ve 155. maddelerine aykırılık bulunmamaktadır. İtirazın reddi gerekir.” 
(Anayasa Mahkemesi 1 Mart 2006 tarih ve E 2005/108, K 2006/35 sayılı Karar  RG 22 Temmuz 
2006 Sayı 26236.) (Anayasa Mahkemesi 9 Mart 2006 tarih ve E.2006/34, K.2006/37 sayılı Karar, 
RG 6 Ekim 2006, Sayı 26311.), (Anayasa Mahkemesi 6 Nisan 2006 tarih ve E.2006/54, 
K.2006/47 sayılı Karar RG 6.10.2006 Sayı 26311.) 

143  Otacı/ Keskin, op. cit., s.100. 
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de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idari yaptırım kararı verilmesi halinde, 

kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin başvurunun itiraz merciinde inceleneceğinden 

bahsedilmektedir. Maddenin 7. fıkrasında ise, kovuşturma konusu fiilin suç değilde 

kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idari yaptırım kararı verilmesi durumunda, şayet 

kişi fiilin suç oluşturmaması nedeniyle kanun yoluna giderse, idari yaptırım kararına 

karşı itirazı da bu kanun yolu merciinde inceleneceğine yer verilmiştir. Söz konusu 

madde fıkrasındaki “fiilin suç oluşturması nedeniyle verilen beraat kararına” ibaresi 

hatalı bulunmaktadır. Şöyle ki, 24. maddeye göre mahkemenin idari yaptırım 

uygulama yetkisi zaten ‘kovuşturma konusu fiilin kabahat olarak vasıflandırılması’ 

ile sınırlıdır ve mahkeme, fiilin suç değilde kabahat olduğu sonucuna varırsa idari 

yaptırım kararı verir, ayrıca beraat kararı veremeyecektir144. Maddenin 8. fıkrası ile 

7. fıkrası birlikte değerlendirildiğinde, itiraz mercinin neresi olacağı konusunda 

karmaşaya yol açılmaktadır145. Ancak 8. fıkradan anlaşılması gereken tek bir idari 

işlemle hem yaptırım hem de bunun dışında bir işlem tesis edilmiş olması 

durumudur. Böyle bir olasılığın gerçeklemesi halinde aynı idari işlemin yaptırıma 

ilişkin kısmı için adli yargı; diğer kısmı için idari yargının görevli olması makul 

değildir. Söz gelimi, tek bir idari kararla ilgilisinden vergi alınması ve aynı idari 

kararın bir de yaptırım içermesi durumunda görevli mahkeme idari yargı yeri 

olacaktır.  

Kanun’un 28. maddesi yargısal başvuru esnasında uygulanacak usul 

hükümlerine yer vermektedir. Başka bir ifadeyle idari yaptırım kararına karşı 

                                                 
144  İbid. s. 102. 
145  İbid. s.103 Yazarlara göre, Mahkeme 27/7. fıkraya göre, kovuşturma konusu fiilin suç değil de 

kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idari yaptırım kararı verirken, idari yaptırım kararının verildiği 
işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren karar da verilmiş 
olursa, eylemin mağduru, fiilin suç oluşturduğu gerekçesi ile karara itiraz ederse, itiraz mercii 
neresi olacaktır?) 
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açılacak davalarda, sulh ceza yargıcının doğrudan 5271 sayılı CMK’yı 

uygulamasının sakıncaları giderilerek, özel hükümler yaratılmaktadır. Buna göre; 

başvuru yoluna gidildiğinde, mahkemenin yapacağı incelemenin nasıl olacağı 

özellikle düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrası uyarınca; mahkeme tarafından ilk 

olarak ön inceleme yapılacağından bahsedilmektedir. Buna göre; ilk olarak mahkeme 

yetkili olup olmadığına bakacaktır. Mahkeme yetkili olmadığını tespit ettiği takdirde,  

başvuru konusu dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine karar 

verecektir. Mahkeme kendini yetkili gördüğü takdirde başvuruyu süre yönünden 

değerlendirecektir. Başvurunun süresinde yapılmamış olduğunu tespit ederse, 

başvurun usulden reddine karar verecektir.  

Ayrıca mahkeme tarafından başvurunun reddine neden olan durumlar da 

gösterilmektedir. Buna göre, başvuru konusu, idari yaptırım kararının sulh ceza 

mahkemesinin inceleneyebileceği kararlardan olmadığı veya mahkeme başvuruda 

bulunan kişinin, bu başvuruyu yapma hakkının bulunmadığına karar verirse, 

başvurunun usulden reddine karar verilecektir. Şayet mahkeme idari yaptırım 

kararını inceleme yetkisi olduğuna, başvurunun süresinde yapıldığına, başvuru 

konusu idari yaptırım kararının inceleyebileceği kararlardan olduğuna ve 

başvurunun, bu başvuruyu yapmaya hakkı olduğunu tespit ederse mahkeme 

başvuruyu usulden kabul edecektir. 

Mahkeme tarafından başvuru usulden kabul edildiği takdirde mahkeme 

başvuru dilekçesinin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ edecektir. 

Maddede mahkeme tarafından tebliğ edilen dilekçenin ilgili kurum ve kuruluş 

tarafından incelenmesinden bahsedilmektedir. Buna göre, kamu kurum ve 

kuruluşunun dilekçenin tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde mahkemeye 
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cevap vermesi gerekmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından kendisine 

tanınan süre zarfında verilen cevap ile birlikte başvuru konusu idari yaptırıma ilişkin 

işlem dosyasının tamamının bir örneği mahkemeye verilecektir. Maddede ilgili 

kurum ve kuruluşa dosyanın bir örneğinin verilmesi istenmektedir. Maddenin 

devamında mahkemenin, işlem dosyasının aslını da ilgili kurum ve kuruluştan 

isteyebileceği belirtilmektedir.  

Mahkeme kendisine süresi içinde gelen cevap dilekçesinin bir örneğini 

başvuruda bulunan taraflara tebliğ edecektir. Mahkemenin tarafları dinleme gibi bir 

zorunluluğu olmamakla birlikte, şayet talep üzerine veya re’sen belirlenen gün ve 

saatte tarafları dinleyebilecektir. Mahkeme tarafından dinleme kararı alınırsa, 

dinlenme günü ve saati belirlenecek ve dinlenme günü ve bunun taraflara tebliği 

arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilecektir. Maddenin devamında 

dinlenme esnasında yapılacaklardan bahsedilmektedir. Buna göre, dinlenme 

esnasında taraflar veya avukatlarının hazır bulunması gerekir. Tebligat yazısında da 

belirtildiği üzere kişiler mazeretsiz olarak dinlenme esnasında bulunmazlarsa, 

yokluklarında karar verilmesine bu durum engel teşkil etmemektedir.  

Kanun’un 28. maddenin 7. fıkrasına göre mahkeme, maddenin 6. fıkrasında 

yer alan işlemleri yaptıktan sonra, aleyhinde idari yaptırım kararı verilen ve hazır 

bulunan tarafa son sözünü soracaktır.  Son söz hakkını aleyhinde idari yaptırım kararı 

verilen taraf dışında, bu kişinin kanuni temsilcisi veya avukatı da kullanabilecektir. 

Mahkeme kanunda belirtilen kişiler tarafından son söz de söylendikten sonra artık 

kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklayacaktır. 



 67

Mahkemenin son kararı şu şekilde olabilir: 

 Mahkeme idari yaptırım kararını hukuka uygun bulduğu takdirde ilgilinin 

başvurusunu reddine karar verir. 

 Mahkeme idari yaptrım kararını şayet hukuka aykırı görüyorsa ilgilinin 

başvurusunu kabulüne karar verir. 

5560 sayılı Kanunla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 28. maddesinin 8. 

fıkrasından sonra gelmek üzere yukarıda belirtilen 9. fıkra hükmü eklenmiştir. Bu 

madde hükmüne göre, mahkemenin 8. fıkrada belirtilen karar verme yetkisinin 

kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, 8. fıkrada mahkemeye tanınan başvurunun 

reddine veya kabulüne ilişkin kararın dışında, mahkeme idari para cezasının alt ve 

üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatlerde, idari para ceza miktarında değişiklik 

yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilecektir. Bu madde hükmü ile idari para 

cezasının miktarının dolaylı olarak mahkeme tarafından tayin edilmesi sağlandığı 

söyleyebilecektir.  

Kanun gereği verilen kararların kesin olup olmaması idari para cezasının 

miktarına göre belirlenmiştir. Buna göre üçbin Türk Lirası dahil, idari para cezalarına 

karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir. Bunun dışındakiler hakkında verilen 

kararlar kesinleşmiş sayılmayacaktır. 

Kanun’un 28. maddesi hakkında eleştiriler, özellikle sulh ceza 

mahkemesinde, görülecek uyuşmazlıklar nedeniyle adli yargının iş yükünün 

artmasına ilişkindir146. Ayrıca maddenin ilk fıkrasında başvurunun ön incelemesinde 

mahkemenin başvuruda eksiklikler olması halinde ne yapacağı da düzenlenmemiştir. 

                                                 
146  Yurtcan, op. cit., s.47. 
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Son olarak, 5560 sayılı Kanun’un eklenen 9. fıkrada belirli şartlardaki kabahatlere 

konu yaptırım tutarının, mahkeme tarafından değiştirilebilecek olması eleştiriye 

açıktır. Zira idari yargı bakımından mümkün olmayan bu duruma Anayasa tarafından 

da işaret edilmiştir. Bu bağlamda Kabahatler Kanunu’nun 28 maddesinin 4. 

fıkrasının, Anayasa’nın 125. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; “yargı yetkisi, idarî 

eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette 

yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen 

şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem 

niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” 

ifadesiyle çeliştiği ortadadır. Nihayetinde; Anayasa’nın 125. maddesi yerindelik 

denetimi yasağını getirirken adli yargı ve idari yargı ayrımı yapmamaktadır. 

Kabahatler Kanunu’nun 28. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle birçok kez 

Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştır ancak, söz konusu madde hükmü 

Anayasa’ya aykırı bulunmamıştır147. 

2.6.2.   İtiraz Yolu 

Kanun, mahkemenin verdiği kararlara karşı gidilebilecek olan itiraz yolundan 

bahsederken aslında “kanun yolu” nu düzenlemektedir. Kanun’un 29. maddenin ilk 

fıkrasında Ceza Muhakemesi Kanunu’na yollama yapılarak, mahkemenin verdiği son 

karara karşı “Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre” itiraz edilebileceğinden 

bahsedilmektedir. Maddenin devamında itiraz için belli bir süre verilmekte ve kararın 

tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilecektir. 

                                                 
147  Anayasa Mahkemesi, 5 Eylül 2006 tarih ve E.2006/125, K.2006/84 sayılı Karar, RG 3 Kasım 

2006 Sayı 26335., Anayasa Mahkemesi, 6 Nisan 2006 tarih ve E.2006/54, K..2006/47, RG 6 
Ekim 2006, Sayı 26311. 
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Maddenin 2. fıkrasında itiraza ilişkin kararın, dosya üzerinde inceleme 

yapılarak verileceği düzenlenmiştir. Başka bir deyişle, mahkeme tarafından taraflar 

dinlenilmeyecek dolayısıyla duruşma yapılması söz konusu olmayacaktır. Maddenin 

3. fıkrasına göre mahkeme itiraz ile ilgili olarak şayet itirazı haklı görürse itirazın 

kabulüne veya itirazın haksız olduğunu düşünüyorsa itirazın reddine karar verecektir. 

Mahkeme, dosya üzerinden yaptığı inceleme neticesinde itiraza ilişkin kabul veya 

red kararını taraflara tebliğ edecektir. Şayet, vekil olarak avukat ile temsil edilme 

durumu söz konusu ise artık taraflara tebligat yapılmayacaktır. Maddenin son 

fıkrasında ise maddenin 1. fıkrasında olduğu gibi Ceza Muhakemesi Kanunu’na 

yollama yapılarak, idari yaptırım kararlarının ağır ceza mahkemesi tarafından 

verilmesi halinde bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre itiraz edilebilir 

denilmektedir.  

Maddenin ilk ve son fıkralarını ayrı ayrı değerlendirildiğinde ve birlikte 

değerlendiğinde farklı anlamlar çıkmaktadır. Şöyle ki, ilk fıkraya göre mahkemenin 

son verdiği kararlara karşı, “Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre” itiraz 

edilebilecektir. Bu madde hükmünden son verilen karar hangi mahkeme tarafından 

verilirse verilsin Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre itiraz edilebilecektir. Maddenin 

son fıkrasında ise, mahkeme sınırlaması getirilmiş ve idari yaptırım kararının ağır 

ceza mahkemesi tarafından verildiği takdirde, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre 

itiraz edilebileceği düzenlenmiştir ve iki fıkra hükmü arasında anlam karmaşasına 

yol açılmıştır. Madde hükmünün bir bütün olarak okunup değerlendirilmesi daha 

doğru olacaktır. Madde de “Ceza Muhakemesi Kanununa göre” itiraz edilebilmesi 

hususu ancak idari yaptırım kararının sadece ağır ceza mahkemesi tarafından 

verildiği durumlarda söz konusu olacaktır. Kabahatler Kanunu’nun 29. maddesinin 
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Anayasa’ya aykırılığı nedeniyleAnayasa Mahkemesi’ne başvurulmuş, ancak başvuru 

kabul görmemiştir148. 

Kanun, kanun yolundan vazgeçme ve kabulü de düzenlemektedir. Kanun’un 

30. maddesinin 1. fıkrasına göre başvurudan, ne zamana kadar vazgeçebileceği 

düzenlenmiştir. Buna göre kişi kanun yolu149 başvurusundan, karar verilinceye kadar 

vazgeçebilecektir.  Başka bir deyişle, karar verildikten sonra vazgeçme söz konusu 

olmayacaktır. Maddenin devamında ise, şayet kişi vazgeçme yoluna başvurmuşsa, 

bir daha aynı konuda artık başvuruda bulunamayacaktır. 

Aynı maddenin 2. fıkrasında ise,  kabulden bahsedilmektedir. Buna göre, 

ilgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun 

yolu başvurusunu kabul ederek idari yaptırım kararını geri alabilecektir. İlgili kamu 

kurum ve kuruluşu tarafından idari yaptırım kararının geri alınabilmesi için de bir 

zaman tanınmıştır. Buna göre, vazgeçmede olduğu gibi mahkeme tarafından karar 

verilinceye kadar karar geri alınabilecektir. 

2.7. Masrafların ve Vekalet Ücretinin Ödenmesi 

Kabahatler Kanunu’nun 31. maddesinin ilk fıkrasına göre, idari yaptırım 

kararlarına karşı başvuru yolu harca tabi değildir. Söz konusu düzenlemenin, tarafları 

mali olarak sınırlandırılmaksızın başvuru yoluna gidilebilmesi için getirildiğini 

söylenebilecektir. Ancak maddenin 2. fıkrasında ise, başvuru yolu harca tabi 

olmamakla birlikte, başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücretinin 

kim tarafından ödeneceği düzenlenmiştir. Buna göre, bütün masraflar ve vekalet 

                                                 
148  Anayasa Mahkemesi, 1 Mart 2006 tarih ve  E. 2005/108, K.2006/35 sayılı Karar, RG, 22 Temmuz 

2006, Sayı 26236. 
149  Madde 30: “Kanun yolu” ifadesini kullanırken, 29. madde başlığı “itiraz yolu”dur. Bu ayrım 

terminoloji birliği sağlamak bakımından özen gösterilmediğini ortaya koyar.” 
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ücreti başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenecektir. Konuya benzer 

düzenlemeye, 6100 sayılı HMK’da yer verilmektedir. Buna göre; kanunda yazılı 

haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına 

karar verilir. Kanunun 30. maddesi, kanun yolundan vazgeçme yahut idarece kabul 

gibi durumlarda, yargılama giderlerinin kimin tarafından karşılanacağına ilişkin bir 

hüküm bulunmaması nedeniyle eleştirilmektedir150.  

 

                                                 
150   Çağlayan, İdari Yaptırımlar Hukuku, op. cit.,  s. 202. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ KABAHATLERİ VE KABAHATLER KANUNU’NDAKİ 

DÜZENLEMELERİN VERGİ KABAHATLERİNE ETKİSİ 

Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan ‘vergi kabahatleri ve Kabahatler 

Kanunu’ndaki düzenlemelerin vergi kabahatlerine etkisi’ başlığı adı altında ilk olarak 

‘vergi kabahatleri’ hakkında genel bir değerlendirme yapılacak daha sonra 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğü ile birlikte vergi kabahatlerine uygulanacak 

hükümler eski düzenlemeler ve yeni düzenlemeler mukayese edilerek ortaya 

koyulacaktır. 

1. VERGİ KABAHATLERİNE GENEL BAKIŞ 

Bilindiği üzere vergi kabahatleri bugünkü haline gelene kadar birçok 

düzenlemeden ve süreçten geçmiştir. Burada ilk olarak vergi kabahatlerinin 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürülüğe girmeden önceki durumu daha sonra 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğü ile birlikte gelinen son nokta hakkında 

genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

1.1. Vergi Ceza Hukukunun Ortaya Çıkışı 

 Klasik anlamda vergi cezalarının ve elbette vergi kabahatlerinin güncel 

konumuna değinilmeden önce temel bazı saptamaların yapılması gerekir. Bu 

çerçevede neden vergi cezalarına ilişkin yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu; ilk 

düzenlemelerde vergi cezası ifadesiyle neyin anlaşılması gerektiği; süreç içerisindeki 

değişikliklerle birlikte vergi kabahatlerine ilişkin son düzenlemelere yer verilecektir. 
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Konuya tarihsel perspektiften yaklaşıldığında 1949 yılına kadar, vergi hukuku 

sistematiği içerisinde, vergi usul kodu niteliğinde bir yasal düzenleme 

bulunmamaktaydı. 1949 yılında yürürlüğe girerek bu boşluğu dolduran 5432 sayılı 

Vergi Usul Kanunu, vergilendirme alanında bir idari usul kodudur151 ve ilk olarak, 

“vergi ceza hukukunun” ortaya çıkmasına ilişkin açıklamalara yer vermiş olması 

bakımdan önem arz eder152. 

5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun yürürlüğü ile birlikte, Vergi Usul Kanunu 

kapsamındaki usul hükümleri yanında vergi cezaları da düzenlenmiştir. Köklü bir 

vergi reformu olarak kabul edilebilecek bu adımla, vergilendirme alanında bir 

uyumlaştırma ve toplulaştırılmaya gidilirken, maddi vergi kanunları ile vergi usul 

yasası ayrılmıştır. Böylelikle sistemin dağınık yapısı daha düzenli hale 

getirilmiştir153. Ayrıca vergi ceza sistemiyle verginin tabanını genişletmeyi, kayıp 

                                                 
151  Nihal Saban, “Vergi Hukuku Okumaları, Gerçek: Kollektif Bellekten Pozitif Hukuk Tasarımına”, 

İstanbul Barosu Dergisi, Vergi Hukuku, Özel Sayı 7, Mart 2008, s.9. 
152  Kanun Tasarısı’nda konuya ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir; “Bugünün vergileri ve bunların 

tatbikatı nasıl ki yeni bir hukuk kolu olarak «Vergi hukukunu doğurmuş ise, yine aynı sebeplerle, 
bu hukuk kolu içinde, kendi nazariyeleri ve kendine has prensipleri olan «Vergi ceza hukuku» da 
meydana gelmektedir. Bunu iyice anlayabilmek için evvelâ «Vergi cezasının» mahiyeti üzerinde 
durmak lâzımdır. Bilindiği gibi «Vergi cezasının» hukuki mahiyetinin tâyininde iki tez 
karşılanmaktadır. Birinci tez «Malî müeyyide» esasına dayanır. Bu esasa göre vergi kanunlarına 
aykırı hareketlerde malî müeyyide tatbik olunur. Malî müeyyide bir «-ceza» olmayıp, bir «Vergi 
zammı», misil zammıdır ve bu itibarla doğrudan doğruya «Vergi» karakterini taşır. Daha ziyade 
Fransız görüşünü ifade eden malî müeyyideler tezi, vergi nispet ve miktarının düşük olduğu 
patant gibi eskı vergilere dayanan malî sistemlerin kuruluşuna uygun görülebilir. Fakat aşağıda 
açıklayacağımız üzere, bu tez bugünün vergi ağırlığı ve vergi telâkkisi karşısında mânasını 
kaybetmiştir. İkinci tez malî müeyyideyi kaldıran ve bunun yerine vergi hukukunda yeni bir 
mefhum olarak «Vergi cezasını» koyan tezdir. Bu teze göre, vergi kanunlarına aykırı hareket 
edilmesi cezayı müstelzim bir fiildir. Bu ceza vergi hâdisesine bağlı ve esas itibariyle vergi 
miktarıyla irtibatlı malî bir ceza mahiyetinde olduğu için, buna hususi bir terim kullanılarak 
«Vergi cezası» denilmektedir. ……… Vergi cezaları malî ceza olmakla beraber ceza kanunlarının 
kasdettiği mânada para cezalarından mâdut değildir. Umumiyetle para cezalan âzami hadlerle 
tahdit edildiği halde vergi cezalarının mühim bir kısmında böyle bir tahdide gidilmez. Vergi 
cezaları ekseriyetle ziyaa uğrayan vergi miktarı ile mütenasip olur ki, bunun kanunda muayyen 
miktarlar üzerinden gösterilmesine imkân yoktur. Memleketimizde bahis mevzuu olan vergi 
reformu ile yeni ve ileri bir vergi sistemine gidilirken vergi cezası bahsinde, zamanını geçirmiş 
bir görüşe bağlı kalarak, malî müeyyideler usulünün ipka edilmesi bittabi düşünülemezdi. Bu 
sebepledir ki, tasarıda, bu usul tamamen terkedilmiş ve vergi cezası tezinden gidilmek şartıyla 
memleketimizde müstakil <<Vergi ceza hukukunun>> esasları vazedilmiştir.” 

153  Tahir Erdem, Vergisel Kabahatler, İstanbul, Beta Yayınları, Ağustos 2010, s.174. 
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kaçaklar hususunda caydırıcı olmayı ve yükümlülüklerini zamanında yerine getiren 

mükellefler ile diğer mükellefler arasında farklılık yaratmayı hedeflendiği de ifade 

edilmiştir154.  

5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ikinci kısmında; kaçakçılık, kusur ve 

usulsüzlük olmak üzere üç bölümde vergi cezalarına ilişkin düzenlemelere yer 

verilmiştir. Kanun’un dördüncü bölümünde ise, Ceza Kanunu kapsamında 

cezalandırılabilecek suçlara ilişkin hükümler yer almaktadır. Kaçakçılık suçu, 

gerekçede en ağır vergi suçu olarak ifade edilmekte ve şu şekildedir;  

“Kaçakçılık kasten vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Burada 
kasıttan maksat bir kimsenin miktarı muayyen veya kaabili tespit 
bir vergi borcunun bulunduğunu ve kanuna aykırı olduğunu bilerek 
işlediği bir fiile tamamen veya kısmen vergi ziyaına sebebiyet 
vereceğini bilmesi ve vergi ziyaını istemesidir.” 

5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilk halindeki suç ayrımlarına 

bakıldığında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan farklı olduğu görülmektedir. Bu 

farklılığa karşın, 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen kaçakçılık ile 

esasen günümüzdeki vergi ziyaı kabahati arasında paralellik söz konusudur. Zira her 

iki düzenlemede de esas olarak verginin ziya uğratılması önem taşımaktadır.  

5432 sayılı Vergi Usul Kanunun’da sayılan bir diğer suç türü olan kusur ile 

ilgili düzenleme şu şekildedir,  

 “Kusur ihmal yüzünden vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. 
Burada ihmalden maksat bir kimsenin vergi hukukuna mütaallik 
muamele ve münasebetlerinde vergi kanunlarına göre de 
göstermeğe mecbur olduğu ve şahsi durumuna göre de 
gösterebileceği dikkat, alaka ve ihtimamı 
göstermesidir.”Görüldüğü üzere kusur suçuyla aslında vergi ziyaı 
suçunun ağırlaştırılmış bir hali ortaya koyulmuş olmaktadır.” 

                                                 
154  İ. Halil Bağdınlı, “Vergi Usul Kanununa Göre Vergi Ceza Sisteminin Uygulama Esasları”, Vergi 

Sorunları Dergisi, Şubat 2008, Sayı 233, s.36. 
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5432 sayılı Vergi Usul Kanunun’da bir başka suç türü olan usulsüzlük ise, 

“vergi ziyaı olmaksızın vergi kanunlarında yazılı şekle ve merasime mütaallik 

hükümlere riayetsizliktir.”  Tanımlardan da anlaşılacağı üzere 5432 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda “kaçakçılık ve kusur” suçlarında vergi ziyaı aranmaktayken, 

usulsüzlükte, verginin ziyaı aranmamaktadır.  

5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü sistem 1960 yılında 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

bazı eksiklikleri ve aksayan yönleri, 1960 yılında Vergi Usul Kanunu Tadil Tasarısı 

Hazırlığına neden olmuştur155. Genel çerçevesi bu şekilde belirlenen 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’ndaki “vergi cezalarına” ilişkin düzenlemeler, günümüze kadar çeşitli 

kanunlar ile değişikliklere156 uğratılmıştır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mevcut halinde, dördüncü kitabında 

“cezalar” başlığı adı altında “vergi cezalarına” ilişkin düzenlemelere yer 

verilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 5432 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’ndaki sistematik basitleştirilmeye çalışılmıştır. Bu girişime rağmen, ceza 

sisteminin basitleştirilmesi amacının başarılı olduğu söylenemez. Zira sistemin halen 

çok sayıda sorunu barındırdığına sıklıkla işaret edilmektedir157.   

Süreç içerisinde “vergi ceza hukuku” olarak isimlendirilen özgün bir alanın 

ortaya çıktığı görülmektedir. Buna karşın, öğretide ayrı bir “vergi ceza hukuku” 

nitelendirilmesinin gerekli olup olmadığı konusunda farklı görüşler mevcuttur. 

Öğretideki, görüşlerin bir kısmı, vergi ceza hukukunun genel ceza hukukunda farklı 

                                                 
155  Tosun Öztekin, “Hileli Vergi Suçları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1962, 

s.39. 
156  2365, 4369, 5479, 5728 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler. 
157  Turgut Candan, “Danıştay Kararlarında Vergi Suçu Algılaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 

2008, Sayı 233, s.54. 
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olduğunu kabul etmektedir158. Bu görüşlerin aksine vergi ceza hukuku şeklinde ayrı 

bir dal olmayacağını savunanlar da yer almaktadır159. Tarafımızca bu tartışmada bir 

tarafın görüşünü benimsemek yerine tartışmanın varlığına işaret edilmekte ve vergi 

ceza hukuku, en azından bir isimlendirme şeklinde benimsenmektedir. 

1.2. Vergi Suç ve Cezaları 

Yukarıda, ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi özetlenen vergi ceza hukukunun 

güncel konumu bu kısımda ele alınacaktır. Bu bağlamda vergi ceza hukuku 

olgusunun yönlendirmesiyle pozitif hukukun geldiği nokta salt vergi kabahatleri 

açısından ele alınacaktır.  

Geleneksel olarak ele alındığında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda vergi 

ceza hukuku alanında düzenlenen suç ve cezaların “mali nitelikli suç ve cezalar” ve 

“hürriyeti bağlayıcı suç ve cezalar” olmak üzere iki gruba ayrıldığı görülmektedir. 

5326 sayılı 31.03.2005 tarihli Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 

doktrinde de belirtildiği üzere160 “mali nitelikli suç ve cezalar” artık vergi kabahati 

olarak anılmaktadır ve çalışma ile doğrudan ilgili olduğu için söz konusu kabahatler 

üzerinde özellikle durulacaktır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda “vergi 

kabahatleri” vergi ziyaı ve usulsüzlük olmak üzere ikiye, usulsüzlük kabahatleri ise, 

I. derece usulsüzlük, II. derece usulsüzlük ve özel usulsüzlük olmak üzere üç alt 

başlığa ayrılmaktadır.   
                                                 
158   Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, Onaltıncı 

Baskı, Ekim 2008, s.209., Akif Erginay, Vergi Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi, Onaltıncı  
Baskı, 1998, s.22., Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, Uşak, Külcüoğlu Kültür 
Merkezi Yayınları, Üçüncü Baskı, 2006, s.88. 

159  Süheyl Donay, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, İstanbul, Beta Yayınları, 2008, 
s.39., İbrahim Nihat Bayar, Vergi Kaçakçılığı, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Akkaya), Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2010, s. 33. 

160  Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), Bursa, Ekin Kitabevi, 
Dördüncü Baskı, Eylül 2008, s.11., Aziz Taşdelen, Vergi Usul Kanunu Yönüyle Vergi 
Kabahatleri, Ankara, Turhan Kitabevi, Kasım 2010, s.1., Erdem, Vergisel Kabahatler, op. cit., 
s.2. 
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1.2.1. Vergi Ziyaı Kabahati 

Vergi ziyaı kabahati, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 341. maddesinde 

düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmünde, vergi ziyaının oluşması için gereken 

unsurlar şu şekilde sayılmaktadır: 

 Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında 

yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi, 

 Verginin zamanında tahakkuk ettirilememesi veya eksik tahakkuk 

ettirilmesi, 

Tanıma göre, vergi ziyaı için vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusunun, 

vergi ödevlerine ilişkin davranışının kasıtlı veya taksire dayalı olması önem arz 

etmez161. Vergi ziyaı kabahatiyle, aslında büyük kısmı Vergi Usul Kanunu’nda yer 

alan (VUK md. 153-257) şekli vergi ödevlerinin de (beyanname verme, bildirimde 

bulunma, defter tutma, belge kullanma, ekim sayım beyanında bulunma, vergi 

karnesi alma, defter ve belgelerin muhafazası ve ibrazı gibi) güvence altına alındığı 

kabul edilebilir. Ancak vergi ziyaı kabahatiyle asıl elde edilmeye çalışılan şekli 

vergisel ödevlerin güvence altına alınması değildir. Kaldı ki, maddi vergi ödevi 

olarak da bilinen vergi borcunu ödeme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun’da değil 

maddi vergi kanunlarında düzenlenmiştir. Vergi ziyaı kabahati ile engellenmek 

istenen aslında maddi vergi ödevinin ihmalidir. Vergi ziyaı kabahatini oluşturan filler 

tahdidi bir listeye bağlanamaz. Zira bu kabahat, belli bir maddi vergi ödeviyle ilgili 

olmadığı gibi, bu kabahatin bağlı hareketlerle işlenmesi de söz konusu değildir. 

Başka bir ifadeyle, vergi ziyaı kabahati serbest hareketli bir kabahattir. Bu kabahatin 

karşılığı yaptırım 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinde; “ziyaa 
                                                 
161  Kamil Mutluer, Vergi Genel Hukuku, İstanbul, Turhan Kitabevi, Üçüncü Baskı, Ekim 2011, s.291. 
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uğratılan verginin bir katı tutarı” olarak tespit edilmiştir. Aynı madde bu kabahatin 

mükellef veya sorumluya uygulanabileceğini belirtmektedir. 

Vergi ziyaı kabahatiyle ilgili olarak belirtilmesi gereken bir diğer nokta da, 

bu kabahatin bir “zarar kabahati” olduğudur. Buna göre vergi ziyaı kabahatinin 

ortaya çıkması için yasa koyucunun da ifade ettiği üzere vergi ziyaı adı altında eksik 

veya geç tahakkukun gerçekleşmesi zorunludur. Başka bir söyleyişle eksik veya geç 

tahakkuka yol açılmış olması, sonucun kendisidir. 

Vergi ziyaı kabahati karşılığında uygulanacak yaptırım, kayba uğratılan 

verginin bir katıdır. Ancak yaptırımın farklılaştığı durumlar da mevcuttur. Söz gelimi 

VUK m. 344’de “Vergi ziyaına 359’uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi 

halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır” 

ifadesiyle daha ağır bir yaptırım öngörülmektedir. 

1.2.2. Usulsüzlük Kabahati 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 351. maddesinde “usulsüzlük kabahati” şu 

şekilde tanımlanmaktadır: “Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik 

hükümlerine riayet edilmemesidir.” 

Yasa koyucu burada vergi ziyaının bulunup bulunmadığını 

önemsememektedir. Mükellef ya da sorumlu suç işleme kastı bulunmaksızın sırf, 

vergi kanunlarında belirtilen şekle ve usule ilişkin bazı kurallara uymaması nedeniyle 

cezalandırılmaktadır162. Daha net bir ifadeyle, usulsüzlük kabahatinde bazı şekli 

vergi ödevlerinin ihmal edilmiş olması yaptırıma bağlanmaktadır. Hatırlanacağı 

üzere vergi ziyaı kabahatinin en temel özelliği vergi kaybının engellenme kaygısıydı. 

                                                 
162  Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku Temel Kavramlar, İlkeler, Kurumlar, Ankara, Siyasal Kitabevi, 

Ondokuzuncu Baskı, 2012, s.177. 
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Oysa usulsüzlük kabahatinde, önemli olan şekli bir vergisel ödevin yerine 

getirilmemesidir.  

Usulsüzlük 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda I. derece usulsüzlük, II. derece 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Doktrinde bazı 

yazarlar usulsüzlüğü genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük olarak iki ana gruba 

ayırmaktadırlar163. Şenyüz’e göre, her ne kadar kanunda “genel” kavramına yer 

verilmemişse de, kanun koyucunun bir grup fiili esas alarak “özel” ismini kullanmış 

olması, diğer grup fiillerin “genel” olarak nitelendirilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Aksi halde özel usulsüzlüğün karşıtı olarak sadece “usulsüzlük” kavramını 

kullanmak kavram kargaşasına sebep olma tehlikesini barındırmaktadır164. 

Usulsüzlük kabahatinde henüz bir vergi kaybı aranmadığı için “tehlike kabahati” 

nitelendirmesi yapılabilecektir165. Kanun maddesine bakıldığında, vergi ziyaı 

kabahatinin aksine usulsüzlük kabahatini işleyebilecek kişiler bakımından bir 

sınırlama getirilmemiştir. Zira usulsüzlük kabahatinin vergi yükümlüsü veya vergi 

sorumlusu olmayan kişiler tarafından da işlenebileceği kabul edilmektedir166. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinde I. ve II. derece 

usulsüzlük kabahatleri; aynı Kanun’un 353., 355. ve mükerrer 355. maddelerinde ise 

özel usulsüzlük kabahatleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük başlığı altında iki kabahat oluşturulmuş olmasına rağmen, yargıya taşınan 

uyuşmazlıklarda ayrımın sanıldığı kadar net olmadığı öne sürülmektedir167.  

                                                 
163  Turgut Candan, Vergi Suçları ve Cezaları, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Üçüncü Baskı 

2010, s.231., Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, op. cit., s. 69., Kırbaş, op. cit., s.177. 
164   Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, op. cit., s.69. 
165   Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s.211. 
166   Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, op. cit., s. 69., Mutluer, op. cit., s.295. 
167  Nihal Saban, Vergi Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, Beşinci Baskı, Nisan 2009, s.235. 
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213 sayılı Vergi Usul Kanunu bakımından usulsüzlük kabahatinin 

işlenebilmesi için kast veya taksir seviyesinde bir davranışının olması gerekmez. 

Ancak aşağıda da yer verileceği üzere Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 

kast veya taksir ayrımının usulsüzlük kabahatinde gündeme gelmesi gerektiği öne 

sürülmektedir168.  

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinde yer alan usulsüzlük 

hallerine bakıldığında I. derece usulsüzlüklerin, II. derece usulsüzlüklere nazaran 

daha ağır nitelikte olduğu görülmektedir. Aynı Kanun’un 353., 355.ve mükerrer 355. 

maddesinde düzenlenen özel usulsüzlük halleri ise, 352. maddedeki fiillerden farklı 

olarak, onlardan daha ağır niteliktedir ve bütün vergilere değil, sadece bazı vergi ya 

da olaylara uygulanmaktadır.  

1.3. Vergi Kabahatlerinin Hukuki Niteliği 

Yukarıda tarihsel süreci ve mevcut yasal düzenlemelerdeki sistematiği ele 

alınan vergi kabahatlerinin genel olarak “hukuki niteliği” ve özellikle “diğer 

kabahatlerden farkları” bu kısımda ele alınacaktır. Bu farkların belirlenmesi ve vergi 

kabahatlerinin hukuki niteliğinin ortaya konulabilmesi de ancak bu kabahatlerle 

korunan hukuksal yararın tespitiyle mümkündür. 

Genel olarak kamu düzeni, cezai müeyyidelerle korunurken; bu düzenin bir 

parçası olan idari düzen, idari yaptırımlarla korunmaktadır169. Kabahatlerin salt idari 

nitelikli olmalarından yola çıkılarak, korunan hukuksal yararında idari niteliğinin tek 

                                                 
168  Kabahatler Kanunu ile kabahatlerin ancak kasıt veya taksir halini ifade eden kusurluluk içinde 

işlenebileceğini belirtmesiyle bir kabahat olan genel usulsüzlük için kusurun aranması veya 
aranmaması yönündeki tartışma sona ermiştir. Bu nedenle genel usulsüzlük kabahati en azından 
taksirle işlenebilir hale gelmektedir. Özel usulsüzlük kabahatleri ise Kabahatler Kanunu’ndan 
sonra kusurla (kast veya taksirle) işlenebilir hale getirilmiştir. (Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, op. 
cit., s. 89-91.) 

169  Çağlayan, İdari Yaptırımlar Hukuku, op. cit., 22. 
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başına öne çıktığını ileri sürmek mümkün değildir. Örneğin, Kabahatler Kanunu’nda 

düzenleme alanı bulan “rahatsız etme kabahati” neticesinde sadece idari çıkarların 

korunmasından bahsedilemeyecektir. Bu kabahatle bireylerin özel çıkarlarının da 

korunduğu açıkça görülmektedir. Ancak bu tip kabahatlerde bireylerin çıkarlarının 

korunuyor olması daha geri plandaki bir amacın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu 

tip kabahatlerde dahi asıl olan idari düzeni korumaktır. 

Esasen bir insan davranışının suç veya kabahat olarak tanımlanması 

bütünüyle ceza siyasetinin yaptığı bir tercihtir. Ancak yasa koyucu bir eylemi 

kabahat olarak nitelendiriyorsa, korunan hukuksal yararın toplumsal açıdan daha az 

öneme sahip olduğu kabul edilebilir170. Hiç kuşkusuz suçların idari ihlallere göre 

daha ağır yaptırımları gerektirmeleri hukuken korunan varlıkların doğrudan ya da 

dolaylı zarar görmeleriyle ilgilidir. Sonuçta her iki yaptırım grubu da sosyal düzeni 

korumayı amaçlamaktadır171.  

Vergi kabahatlerinde korunan hukuki menfaat genelde idari düzenin 

sağlanması, özelde ise hazine yararı (kamu yararı)172 olarak kabul edilmektedir. 

Hızlı’ya göre, devlet, vergilendirme alanındaki düzenlemelere aykırı hareket 

edilmesi halinde kabahatten zarar görendir173. Bu bağlamda idari nitelikli olan vergi 

kabahatlerinde de, tıpkı diğer idari nitelikli suçlarda olduğu gibi korunan hukuki 

yararın kamu düzeni vergi hukuku özelinde vergisel kamu düzeni olduğu 

söylenebilecektir. 

                                                 
170  Mahmutoğlu, “Suç-Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri”, op. cit., s.39. 
171  Yücel Oğurlu, İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolu, Ankara, Seçkin Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 2001, s.43. 
172  Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, op. cit., s.12. 
173  Yılmaz Hızlı, Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Ankara, Kazancı Hukuk Yayınları, 1984, 

s.106. 
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Korunan hukuki değer, suçun işlenmesi ile ihlal edilmektedir. Buna karşılık, 

suçun işlenmesiyle, suçun konusuna zarar verilmekte veya tehlikeye maruz 

bırakılmaktadır174. Başka bir ifadeyle, söz konusu ihlal, korunan varlık veya 

menfaatin tamamen veya kısmen zarara uğramasına veya sadece tehdit edilmesine, 

yani gerçek veya potansiyel bir zararın gerçekleşmesine göre, “zarar verme” veya 

“tehlikeye koyma” şeklinde ortaya çıkmaktadır175.  

Burada vergi kabahatleri bakımından ödetme ve caydırma amaçlarının da 

tartışılması gerekmektedir. Vergi ziyaı kabahatinin yaptırımına baktığımızda, VUK 

m. 341’i ihlal ederek hazineyi vergi ziyaına uğratan bir kişinin, kayba uğrattığı 

vergiyi gecikme faizi ile birlikte (VUK m.112) ödeyeceği görülmektedir. Vergi aslı 

olarak tabir edilen kısım idare tarafından tahsil edilmekte ve böylece hazinenin zararı 

karşılanmış olmaktadır. Dolayısıyla uygulanacak yaptırımın ödetme amacından 

bahsetme olanağı da kalmamaktadır176. Vergi ziyaı kabahatiyle amaçlanan 

“caydırma” yani maddi vergi kaybına yol açan insan davranışının tekrarının 

engellenmesidir. Usulsüzlük kabahatlerinde ise, kabahatin işlenmesi için bir zarar 

aranmamaktadır. Bu nedenle usulsüzlük kabahatinde, ödetme amacının olmadığı 

daha açıktır. Bu kabahat türünde de caydırıcılık amacının varlığı kabul edilmelidir.  

Tüm bu ifade edilmeye çalışılanlar ışığında, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda düzenlenmiş olan vergi kabahatlerinin tüm diğer kabahatler gibi idari 

kamu düzenini koruduğu ve bu düzenin de vergisel kamu düzeni olduğu ara 

sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla birlikte vergi kabahatleri, ödetme amacından 

ziyade, caydırma amacına yönelik olup, vergisel kamu düzenini bozucu insan 

                                                 
174  Özgenç, op.cit., s.204. 
175  Toroslu, Ceza Hukuku Genel Hükümler, op. cit.,  s.103. 
176  Bayar, op. cit., s.55. 
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davranışlarının tekerrürünü engellemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda bu tespitlerden 

yola çıkılarak, vergi kabahatlerinin Kabahatler Kanunu karşısındaki konumu tartışma 

konusu yapılmaktadır177. 

1.4. Kabahatler Kanunun Vergi Kabahatlerine Etkisi 

1.4.1. “Genel Kanun” Olması Bakımından Kabahatler Kanunu 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun idari yaptırım ve dolayısıyla kabahat 

içeren diğer kanunlarla ilişkisi, vergi kabahatleri açısından da önem arz etmektedir. 

Bu noktada, doğru analizler yapabilmek için, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

diğer kanunlarla ve özellikle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile olan bağlantısı 

belirlenmelidir. Çalışmanın ilk bölümünde ele alınan bu hususun vergi kabahatleri 

açısından da önemli olduğu ortadadır. Zira vergi kabahatlerine ilişkin düzenlemelere, 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanunun’da da yer 

verilmektedir. 

 Daha önce de ifade edildiği üzere, idari yaptırım kararlarına karşı kanun 

yoluna ilişkin hükümlerin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde 

uygulama önceliği vardır. Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesine 

göre, Kanun’un diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi yaptırımı gerektiren bütün fiiller hakkında da uygulanacaktır. 

Görüldüğü üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, kapsamını yaygın şekilde 

etki doğrucu mahiyette hayata geçirmek amacındadır. Esasen bu düzenlemenin bir 

                                                 
177  Konumuz dışında olmakla birlikte VUK m. 359’da yer verilen kaçakçılık suçlarının da usulsüzlük 

kabahatleri gibi şekli vergisel ödevlerin ihlalini hürriyeti bağlayıcı cezaya bağladığı 
görülmektedir. Zira, kaçakçılık suçunun ortaya çıkabilmesi için vergi kaybı aranmamakta ve 
usulsüzlük kabahatlerinde olduğu üzere bir tehlikenin yaratılmış olması yeterli görülmektedir.  
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benzerine de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5. maddesinde rastlanmaktadır178. 

Bu ve benzer hükümler aslında temel kanun niteliğinde kodların etkilerinin, bu 

kanunlar dışında da sonuç doğurmasını sağlar. Yasa koyucu bu düzenlemeyle suç ve 

kabahat içeren tüm tamamlayıcı kanunların bir şekilde 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında olmasını amaçlamaktadır. 

Vergi kabahatlerinde yaptırımı uygulayan konumunda idarenin bulunması, bu 

kabahatlerin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında ele alınmasını 

sağlamaktadır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesindeki tanımda; 

kabahat; “kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık” 

olarak ifade edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi ziyaı ve 

usulsüzlük eylemleri neticesinde kişilere de madde hükmünde ifade edildiği gibi 

idari yaptırım olarak para cezası uygulanmaktadır. 

Vergi ziyaı ve usulsüzlük de birer “kabahat” olduğuna göre, 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun tüm hükümleri vergi kabahatleri bakımından da birebir 

uygulanabilecek midir? Bu soruya yanıt da esasen Kanun’un içerisinde yer 

almaktadır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na 11.05.2005 tarihinde 5348 sayılı 

Kanun ile getirilen Ek 1. maddedeki düzenleme bu anlamda ipuçları içermektedir.  

Söz konusu ek madde,  vergi kabahatleri bakımından ayrıksı bir durum ifade etmek 

amacıyla kaleme alınmış gibi görünmektedir. Bahsi geçen düzenlemeye göre, “213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi mahkemelerinin görevine ilişkin 

hükümlerin saklı olduğu” belirtilerek, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun’daki “vergi 

mahkemelerinin görevine” ilişkin hükümler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

kapsamı dışına çıkarılmıştır.  
                                                 
178  Madde 5: “Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar 

hakkında da uygulanır.” 
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5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun Ek 1. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda atfen vergi mahkemelerinin göreve ilişkin hükümlerin dışarıda tutulması 

çok da anlamlı değildir. Zira, vergi mahkemelerinin görev alanı bu kanunda 

düzenlenmiş bir konu değildir. Başka bir ifadeyle 213 sayılı Vergi Usul Kanun’da 

377. madde hükmü de dâhil olmak üzere 5326 sayılı  Kabahatler Kanunu’nun Ek 1. 

maddesinde ifade edildiği gibi vergi mahkemelerinin görevine ilişkin bir 

düzenlemeye yer verilmemektedir. Bu noktada 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

377. maddesinde görev alanıyla ilgili bir düzenlemenin olmadığını hatırlatmak 

gerekmektedir. Kanun’un 377. maddesindeki düzenlemeye göre, “mükellefler ve 

kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı 

vergi mahkemelerinde dava açabilirler”. Bu hüküm görevden ziyade 2577 sayılı 

İYUK m. 2’de belirlenmiş dava ehliyetini sınırlandırma amacındadır. Açıklanan 

nedenle, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile getirilen Ek 1. maddedeki düzenlemenin 

işlerliği söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla, söz konusu düzenleme vergi 

kabahatleri bakımından; ayrıksı bir durum oluşturmamaktadır.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3. 

maddesinin ilk fıkrası “idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin 

hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmayan hallerde uygulanır.” Vergi 

kabahatlerine ilişkin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu dışında kanun yoluna dair 

düzenlemeler mevcuttur ve bu bakımdan ayrıksı durum oluştuğu söylenebilecektir. 

Açıklanan nedenlerle, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu yaklaşımı ışığında vergi ziyaı 

ve usulsüzlük oluşturan eylemler kabahattir ve bunlara kanun yoluna ilişkin 

hükümler saklı kalmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Genel Hükümler” 

başlığı taşıyan “Birinci Kısımdaki” tüm hükümlerin uygulanması gerekmektedir. 
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Başka bir bahisle, birer kabahat olan vergi ziyaı ve usulsüzlük kabahatleri, 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun genel hükümlerinden etkilenecektir. 5326 sayılı  

Kabahatler  Kanunu ile aslında kanun yoluna ilişkin özel kanun hükümleri bağışık 

tutularak, konuya ilişkin düzenlemenin yer aldığı 2576 sayılı BİİVMK’nin 6. 

maddesinde belirtilen ve vergi mahkemelerinin görev alanına ilişkin düzenlemeye 

öncelik kazandırılmıştır.   

1.4.2. Norm Çatışması Açısından Kabahatler Kanunu – Vergi Usul 

Kanunu İlişkisi  

Bilindiği üzere vergi kabahatlerine ilişkin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesinden önce diğer kanunlarda düzenlemeler yer almaktaydı, 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğü ile artık  Kanun’un genel hükümlerinin 

yukarıda ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere vergi kabahatlerine de uygulanacağı 

belirtilmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer kanun maddeleri arasındaki 

ilişki özellikle aynı konuda düzenlemelerin olduğu durumlarda nasıl olacaktır? Vergi 

Usul Kanunu’ndaki vergi kabahatlerinin bundan nasıl etkileneceği 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’ndaki her bir madde özelinde değerlendirmeye geçilmeden önce, 

konuyu biraz daha netleştirmek adına ilgisi olduğunu düşündüğümüz, “kanunların 

yürürlükten kalkması şekilleri” üzerinde kısaca genel bir değerlendirilme yapılması 

uygun görülmektedir. 

Kanunlar bazen açıkça, bazen zımnen, bazen kısmen ya da tamamen 

değiştirilerek yürülükten kaldırılabilmektedir179. Kanunlar kendiliğinden yürürlükten 

kalkabileceği gibi, başka bir kanunun yürürlüğü girmesi ile de ilga edilebilecektir. 

Kendiliğinden yürürlükten kalkma, kanunların kendisi süre ile sınırlandırıldığında 

                                                 
179  İ. Yılmaz Aslan, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, 2001, s 81. 
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söz konusudur. Çalışma konusu ile ilgili olan yürürlükten kalkma şekli ise, başka bir 

kanunla yürürlükten kalkma olan ikinci durumdur. Bazı hallerde yürürlüğe giren bir 

norm, hangi kanunları kaldırdığını açıkça belirtir buna açık ilga denilmektedir180. 

Bazen ise yeni çıkan kanunlar, hangi kanunları açıkça ilga ettiklerini belirtmezler 

ancak, bu halde dahi yeni çıkan kanun hükümleriyle çelişen eski kanunun hükümleri 

geçerliliklerini kaybetmiş olur ve işte bu zımni ilgadır181. Zımni ilgaya örnek olarak, 

Medeni Kanunun 632. ve 911. maddeleri gösterilebilir ve bu maddelere göre, 

madenler özel mülkiyete konu olabilir ve gayrimenkul olarak tapuya tescil 

olunabilir182. 

Zımni ilga durumunda çatışan kanun hükümlerinden hangisi uygulanacaktır? 

Başka bir deyişle iki kanun yürürlükte oldukları süre içinde belirli konuda birbirine 

aykırı hükümler içerebilir. Bu durumlarda hangi kanunun uygulanacağı, kanunların 

özel kanun-genel kanun ve eski tarihli kanun-yeni tarihli kanun olmasına göre 

değerlendirilmektedir. Hükümlerinin mahiyeti itibariyle herkese veya her olaya 

uygulanması mümkün olan kanunlara genel kanun denilmektedir183. Sosyal ilişkilerin 

dar bir alanına giren belli hukuki olayları düzenleyen kanunlara ise özel kanun 

denilmektedir184. 

Doktrinde kabul edilen görüşe göre, çatışan kanunların her ikisi özel veya 

genel kanun ise bunlardan tarih itibariyle sonra yürürlüğe giren öncekini yürürlükten 

kaldırmış sayılır185. Bir özel kanun ile genel kanun çatıştığı durumlarda ise, yeni 

                                                 
180  İ.Yılmaz Aslan, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Ayhan Korktunay, Ömür Deliveri, Hukuka Giriş, 

Bursa, Ekin Kitabevi, 2010, s.47. 
181  Kemal Gözler, İdare Hukuku Cilt I, Bursa, Ekin Kitabevi, İkinci Baskı, 2009, s.229. 
182  Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, Dokuzuncu Baskı, Eylül 2012 s.229. 
183  Erdal Kulukçu, “Türk Hukuk Sisteminde Normlar Hiyerarşisi ve Sayıştay Denetimine Etkileri”, 

Şayıştay Dergisi, Sayı 71, s.8. 
184  Aslan/Şenyüz/Taş/Korktunay/Deliver, op. cit.., s.48. 
185  Gözler, Hukuka Giriş, op. cit., s.229.  



 88

hükmün eski hükme nispeten özel bir alanı düzenlemesi halinde yeni hükmün 

kapsamına giren konularda eski hüküm zımnen yürürlükten kalkmış sayılır186.  Yeni 

hükmün eski hükme göre genel nitelikte olması halinde, yeni hükmün konuluş 

amacına bakılması gerekir187. Yasa koyucu önceki tarihli özel kanunla düzenlenen 

hususlarda yeni bir bakış açısıyla sonraki tarihli genel kanunla bir değişiklik 

öngördüğü takdirde olaya sonraki tarihli genel kanun uygulanması gerekmektedir188. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesindeki düzenleme ile 

amaçlanan, ilgili Kanun’un genel hükümlerininin diğer kanunlarda yer alan 

kabahatler hakkında da uygulanması ve böylelikle kanun gerekçesinde de belirtildiği 

üzere tüm kabahatler açısından,  kanunlarda ve kanun hükümlerinde ahenksizliğin 

giderilerek, kabahatlere ilişkin kazuistik düzenlemeler arasında sistem birliğinin 

sağlanmasıdır. Diğer tüm kabahatler gibi vergi kabahatleri açısından da Kabahatler 

Kanunu’nda genel düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak vergi kabahatlerine ilişkin 

çoğunluğu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda olmakla birlikte diğer kanunlarda da 

düzenlemeler yer almaktadır. Şüphesiz vergi kabahatlerine ilişkin 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’ndaki düzenlemeler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun aksine özel 

niteliktedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun genel kanun niteliği dikkate alınarak 

daha öncede belirttiğimiz üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun dışında vergi 

kabahatlerine ilişkin düzenlemelerde de söz konusu kanun hükümleri uygulama alanı 

bulacaktır. Örneğin, KDVK’nın  51. maddesi uyarınca; “...... matrahlar üzerinden 

hesaplanan vergi farkları hakkında Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisi’ndeki 

esaslar dairesince ceza kesilir.” denilmektedir. Oysaki, bahsi geçen ceza idari 
                                                 
186  M. Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar, İstanbul, 

Vedat Kitapçılık, Onyedinci Baskı, Ekim 2011, s.37. 
187    İbid. , Aslan/Şenyüz/Taş/Korktunay/Deliver, op. cit., s.48. 
188  Ayşe Havutçu, Aydın Zevkliler, Damla Gürpınar, Medeni Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 

Altıncı Baskı, 1986, s.73. 
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nitelikli bir ceza yani bir kabahattir ve Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğü ile birlikte 

Kabahatler Kanunu uyarınca ceza kesilmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere, 

Kabahatler Kanunu hükümleri sadece Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen 

kabahatlere değil, aksine Kanun’un genel kanun olma özelliğinin bir sonucu olarak 

kabahatin hangi kanunda düzenlendiği dikkate alınmaksızın tüm kabahatlere 

uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer 

kanunlarda vergi kabahatlerine ilişkin aynı konudaki düzenlemeler birbirlerine 

aykırılık oluşturuyorsa,  tüm kabahatler bakımından Kabahatler Kanunu’nda bahsi 

geçen genel hükümler uygulanacaktır. Kimi zaman kanunların içerisinde 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun genel kanun olma özelliğini gösteren 3. maddesinde 

belirtildiği gibi kanun hükümlerinin uygulama alanları açıkça düzenlenmektedir. 

Örneğin, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemeye benzer hükümler yeni 

Türk Ceza Kanunu’nda da mevcuttur. 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 5. 

maddesine göre; bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren 

kanunlardaki suçlar bakımından uygulanır şeklinde ifade ile Kanun’un uygulama 

alanı netleştirilmiştir. Benzer bir şekilde düzenlemeye 5237 sayılı Kanun ile mülga 

edilen 765 sayılı Eski Türk Ceza Kanunu’nun 10. maddesinde189 de yer 

verilmekteydi.  

Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemeye bakıldığında, yaptırımı idari para 

cezası ve idari tedbirlerden oluşan kabahatler ister 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nda düzenlensinler ister diğer kanunlarda, bu fiillere ilişkin yaptırım 

kararlarına karşı kanun yolları hariç genel hükümler açısından 5326 sayılı Kabahatler 

                                                 
189  Madde 10: “Bu kanundaki hükümler, hususi ceza kanunlarının buna muhalif olmayan mevaddı 

hakkında da tatbik olunur.” 
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Kanunu’na bakılması gerekmektedir190. Söz konusu madde hükmüne benzer şekilde 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin 2. fıkrasında da bir düzenleme 

mevcuttur. Bu madde hükmüne göre; “.....Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na 

atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi 

Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.” 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki 

düzenlemede olduğu üzere uyuşmazlıkların çözümünde 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun görevli olacağı belirtilerek “görev alanı” yönünden bağışıklık 

sağlanmıştır.  

Yalnız burada, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun tüm kabahatler gibi vergi 

kabahatlerine uygulanması gerektiğinin dayanağı olarak belirttiğimiz “genel kanun 

niteliği” başlıklı 3. maddesinin yürürlük tarihine dikkat çekilmesi gerekmektedir. 

Madde hükmü 5560 sayılı Kanunla, 06/12/2006 tarihli değişiklik ile son şeklini 

almıştır ve gerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda yer alan kabahatler gerekse 

diğer kanunlarda yer alan kabahatler bakımından genel kanun niteliği teşkil 

etmektedir. Ancak burada vergi kabahatleri bakımından değerlendirme yapılırken 

06/12/2006 tarihi göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Şayet 06/12/2006 

tarihinden sonra vergi kabahatlerine ilişkin  5326 sayılı Kabahatler Kanunu dışındaki 

kanunlarda, yeni düzenlemeler ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki 

düzenlemelere aykırılık oluştuğu takdirde vergi kabahatleri açısından yeni 

düzenleme dikkate alınmalıdır. Gerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5. maddesi 

gerekse 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesindeki düzenlemelere 

bakıldığı takdirde söz konusu düzenlemelerin bir kanunla yapıldığı göz ardı edilerek 

aksine söz konusu hükümler Anayasa madde hükmü gibi algılanacak duruma 

                                                 
190  Barış Uludağ, Emre Betül Güçlü, “Vergi Suçlarında Birleşme”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 

2008, Sayı 233, s.168-169. 
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getirilmemelidir. Şüphesiz, Anayasa’da bir düzenlemeye yer verilmiş olsaydı, 

Anayasa’nın kanunlara göre hiyerarşik üstünlüğü tartışma konusu yapılmadan her 

halükarda Anayasa maddesinin uygulanacağı söylenebilecektir. Oysa, burada 

düzenleme yapılan maddeler kanun maddeleridir ve bu durumda aynı konuda 

düzenleme yapılan iki kanun söz konusu olduğundan, birbirine hiyerarşik üstünlüğü 

olan aynı konuda iki düzenlemenin varlığından değil, eşitler arasında aynı konuda 

düzenlemeden bahsedilecek ve bu durumda açıklananlar çerçevesinde sonraki tarihli 

kanunun uygulanması gerekecektir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun genel kanun 

olma niteliğini düzenleyen madde hükmünün tarihi üzerinde ayrıca bu nedenle 

durulmuştur. 

2. KABAHATLER KANUNU’NDAKİ DÜZENLEMELER VE VERGİ 

KABAHATLERİ 

30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi 

ile birlikte, daha önce vergi kabahatlerine ilişkin diğer kanunlarda düzenlemenin 

bulunmadığı konular ile daha önce vergi kabahatlerine ilişkin diğer kanunlarda 

düzenleme alanı söz konusu olmakla birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

yürürlüğü ile birlikte uygulanma imkanı kalmayan hükümler, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun sistematiği ile paralel bir şekilde incelenecektir. Şüphesiz, 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemeler ile diğer kanunlardaki vergi kabahatlerine 

ilişkin hükümlerin çelişmediği durumlarda diğer kanunlardaki hükümler vergi 

kabahatleri için uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, yukarıda açıklanan 

nedenlerle, söz konusu madde hükümleri değerlendirilirken her bir madde hükmünün 

yürürlük tarihleri de dikkate alınarak tespitler yapılmaya çalışılacaktır. 
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2.1. Vergi Kabahatlerinde Yasallık İlkesi 

Genel anlamıyla vergi hukukundaki yasallık ilkesi yorum konusunda daha 

titiz davranılmasını öngören bir ilke olarak hareket alanını belirlemektedir191. Vergi 

kabahatleri özelinde ise, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 

birlikte artık, vergi kabahatlerinin düzenleme alanına ilişkin iki ayrı durum 

mevcuttur;  

 Hangi fiillerin vergi kabahati oluşturacağı, kanunda açıkça 

tanımlanabileceği gibi, 

 Kanunda, vergi kabahatlerinin kapsam ve koşullarını belirlendiği çerçeve 

hüküm düzenlenebilecek ve hükmün içeriği idare tarafından genel ve düzenleyici 

işlemler yoluyla da doldurulabilecektir.  

Vergi kabahatlerinin yaptırımına ilişkin ise, bunların türü, süresi ve miktarı 

kanunla belirlenecektir. Söz konusu düzenlemeler karşısında, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun mükerrer 414. maddesindeki “Bakanlar Kurulu’nun vergi cezalarına” 

ilişkin yetkisinin zımnen ilga edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Zira anılan 

düzenlemede kanunla belirlenmiş idari yaptırım türlerini artırma yetkisi Bakanlar 

Kurulu’na verilmiştir192. İdareye kabahatin yaptırımını belirleme yetkisi veren önceki 

tarihli özel norm, sonraki tarihli genel norm olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

yasallık ilkesiyle çelişmektedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun genel 

hükümlerine uygulama önceliği veren Kanun’un 3. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul 

                                                 
191  Doğan Şenyüz, “Vergi Hukukunda Yorum Normları ve Ekonomik Yaklaşım”, İstanbul Barosu 

Dergisi, Vergi Hukuku Özel Sayı 7,  Mart 2008, s.17. 
192  VUK mük m. 414/son’da şu ifadeye yer verilmektedir: “Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen 

had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar 
artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” 



 93

Kanunu’nun mük. m. 414/son38 fıkrasında yer alan yetkinin kullanılma olanağı 

kalmamıştır.    

2.2. Vergi Kabahatlerinin Zaman Bakımından Uygulanması 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 5. maddesine göre “vergi kabahatleri” 

nin zaman bakımından uygulanmasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki zaman 

bakımından uygulamaya ilişkin hükümler geçerli olacaktır. 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda “Zaman Bakımından Uygulamaya” ilişkin hükümler Kanun’un 7. 

maddesinde düzenlenmektedir193. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda ayrıca zaman 

bakımından uygulamaya ilişkin derhal uygulama kuralına da yer verilmektedir. 

Aslında vergi kabahatleri açısından önem arz eden husus, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, failin icrai veya 

ihmali davranışı gerçekleştiği zaman, vergi kabahati işlenmiş sayılacaktır ve 

neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmayacaktır.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun bu yaklaşımı, neticesi harekete bitişik 

olan usulsüzlük kabahatinde rahatlıkla uygulanabilmektedir. Zira usulsüzlük 

kabahatlerinde neticenin gerçekleştiği an ile davranışın gerçekleştiği an 

ayrılmamaktadır. Bu kabahatlerde, şekli vergisel ödevlerin ihmali söz konusu olup 

ayrıca bir zararın ortaya çıkması gerekmemektedir. 

Vergi ziyaı kabahati açısından konu ele alındığında, neticenin gerçekleşip 

gerçekleşmemesinin bir önemi olmadığını söylenebiliriz. Vergi ziyaı bakımından 

davranışın kendisi, neticeden bağımsız şekilde kabahate vücut vermektedir. Vergi 

ziyaı kabahati bir zarar kabahati olup esas olan verginin geç veya eksik tahakkuk 

                                                 
193  Daha önceki bölümlerde bu konuda açıklama yapıldığı için TCK’nın 7’inci maddesine burada 

değinme ihtiyacı duyulmamaktadır.  



 94

ettirilmesidir. Ancak bu kabahatin işlendiği zamanın tespitinde, eksik veya geç 

tahakkuk anı değil; bu ana yol açan davranış tarihi esas alınacaktır. Açıklanan 

nedenlerle, vergi ziyaı kabahati bakımından bu madde hükmü rahatlıkla uygulama 

alanı bulabilecektir. 

2.3. Vergi Kabahatlerinin Yer Bakımında Uygulanması 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre, vergi kabahatlerinin yer bakımından 

uygulanmasında kanunda aksine hüküm bulunan haller saklı kalmak kaydıyla 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yer bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri 

uygulanacaktır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 8. maddesine göre: Türkiye’de 

işlenen suçlarda Türk Kanunları uygulanacaktır.  

 Kanun’a göre suçların Türkiye’de işlenmiş olduğunun kabulü için, fiilin 

kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de 

gerçekleşmesi yeterli görülmektedir. Suçun Türkiye’de işlenmesi için, Türk kara ve 

hava sahaları ile Türk karasularında, açık denizde ve bunun üzerindeki hava 

sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında, Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya 

bu araçlarla, Türkiye’nin kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis 

edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı, gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Vergi kabahatlerine, söz konusu madde hükmünün, uygulanabilmesi için 

kabahatin Türkiye idari sınırları içerisinde işlenmiş olması gerekmektedir. Vergi 

kabahatleri özelinde konuya yaklaşıldığında; usulsüzlük kabahatleri neticesi harekete 

bitişik kabahattir ve hareketin Türkiye sınırları içerisinde yapılmış olması yeterlidir. 

Ayrıca bir netice aramaya gerek yoktur. 
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Vergi ziyaı kabahatlerinin cezalandırılabilmesi için ise hareket veya neticenin 

Türkiye sınırları dahilinde yapılması yeterli görülmektedir. Öyleyse, vergi ziyaı 

kabahatinde davranış veya sonucun ayrılma olanağının yaratacağı duruma daha 

yakından bakmakta fayda vardır. Bilindiği üzere vergi kanunlarının yer bakımından 

uygulanmasından iki ilke kabul edilmektedir. Bunlardan birincisi kaynak ilkesi194, 

ikincisi ise şahsilik ilkesidir. Kaynak ilkesine göre bir devletin siyasi sınırları içinde 

bulunan vergi konuları veya vergiyi doğuran olaylar o devletin vergilendirme 

yetkisine bağlıdır195. Şahsilik ilkesine göre ise, bir ülke vatandaşı gerek kendi ülkesi 

içinde gerekse ülkesi dışında elde ettiği vergi konusunu oluşturan tüm unsurlardan 

kendi devletinin kanunlarına göre vergi ödeyecektir196. Aslında burada değinilmesi 

gereken şahsilik ilkesinin benimsendiği vergi türleridir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 

7.ve 8. maddelerinde ise Türkiye’de yerleşmemiş olanlar dar mükellef olarak kabul 

edilmiş ve bunların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları 

vergilendirilecektir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasına göre 

ise, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar tam mükelleftir ve şahsilik 

ilkesi kabul edilmiştir. Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar ise 

dar mükelleftir ve kaynak ilkesine göre sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar 

üzerinden vergilendirilme kabul edilmektedir.  

Görüldüğü üzere şahsilik ilkesi gereği yurt dışından elde edilen gelirlere 

ilişkin olarak da vergi mükellefiyeti söz konusu olabilmektedir. Acaba, bu 

durumdaki kişilerin vergi ziyaı kabahati işlemesi halinde, Kabahatler Kanunu’nun 
                                                 
194  Türkiye’de harcamalar üzerinden alınan vergileri dörtlü sınıflamaya tabi tutabiliriz. Harcamalar 

üzerinden alınan vergilerde (KDV, ÖTV, BSMV, Damga Vergisi) ve servet üzerinden alınan 
vergilerde (MTV, VİV ve Emlak Vergisinde) kaynak ilkesi benimsenmiştir. (Nurettin Bilici, 
Adem Bilici, Kamu Maliyesi, Ankara, Seçkin Yayınları, 2011, s.192.) 

195  Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek, Vergi Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, İkinci Baskı, 
Ocak 2011, s.39. 

196  Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, Bursa, MKM Yayıncılık, Yedinci Baskı, Ocak 2011, s.45. 
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yer bakımından uygulanma kuralları ile çelişki oluşacak mıdır? Kanaatimizce burada 

gelir yurtdışında elde edilmiş olsa dahi vergi kabahati Türkiye sınırları içinde 

işlenmiş olmaktadır. Zira, VUK m. 341’de, vergi ziyaı verginin eksik veya geç 

tahakkuku olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu tahakkuk vergi ziyaına konu 

davranışın bir sonucu olarak mutlaka Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşecektir. 

Açıklanan nedenle, yurtdışından elde edilen gelirlere ilişkin vergi kabahatinin 

işlenmesi sonucunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki yer bakımından 

uygulama ile bir çelişki oluşmayacağı söylenebilecektir.  

2.4. Vergi Kabahatlerinin İhmali Davranışla İşlenmesi 

Vergi kabahatleri icrai veya ihmali davranışla işlenebilecektir. Ancak vergi 

kabahatlerinin ihmali davranışla işlenebilmesi için, kişinin belli bir davranışta 

bulunma hususunda hukuki yükümlülüğünün varlığı aranmaktadır. 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 7. maddesindeki düzenleme vergi kabahatleri açısından 

kolaylıkla uygulanabilecektir. Şöyle ki, vergi kabahatlerinin bir kısmı icrai davranışla 

işlenebilmekte, geriye kalan kısmı ise zaten kişilerin belli bir davranışta bulunma 

konusunda hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sonunda ortaya 

çıkmaktadır ve dolayısıyla ihmali davranışla işlenebilecektir. Sonuç olarak 

Kabahatler Kanunu’nun konuya ilişkin düzenlemesi, vergi kabahatleri için de aynen 

geçerlidir. 

2.5. Vergi Kabahatlerinde Organ veya Temsilcinin Davranışından Dolayı 

Sorumluluk 

Organ veya temsilcinin failliğiyle ilgili hem 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda hem de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda düzenleme mevcuttur. 
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Ancak iki kanundaki düzenlemeler birbirlerinden oldukça farklıdır. Söz gelimi, 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kişinin idari para cezası yaptırımına tabi 

olmasını ortadan kaldıran iki durum düzenlenmiştir. Bunlardan birisi kişinin on beş 

yaşını doldurmamış olması, bir diğeri ise kişinin akıl hastası olmasıdır. 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu’nun 9. maddesinde ise mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için 

kanuni ehliyet şartı aranmamaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ceza ve/veya 

yaptırım sorumluluğuna ilişkin doğrudan bir düzenlemeye rastlanmamaktadır. Ancak 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 332. maddesinde küçük ve kısıtlıların ceza 

sorumluluğuna ilişkin özel bir düzenleme mevcuttur. Bu madde hükmüne 

değinilmeden önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “kanuni temsilcilerin 

sorumluluğu” başlıklı 10. maddesindeki düzenlemeye yer vermek gerekmektedir.  

Buna göre; 

“Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi 
tüzelkişiliği  olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu 
olmaları halinde bunlara düşen  ödevler kanuni temsilcileri, 
tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların 
temsilcileri tarafından yerine getirilir. 

Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri 
yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından 
tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, 
kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu 
hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki 
temsilcileri hakkında da uygulanır.” 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 332. maddesi “küçüklerin ve kısıtlıların 

ceza muhatabı olmadığı haller” başlıklı maddesinde de, velayet ve vesayet altında 

bulunanların, veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketinden dolayı 

cezaya muhatap olmayacakları düzenlenmiştir. Bu düzenleme, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 10. maddesinin mükellef ve vergi sorumlusu küçüklerin ve kısıtlıların 

vergi ile ilgili ödevlerinin bunların kanuni temsilcileri tarafından yerine 
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getirileceğine dair olan hükmüyle paraleldir197. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 

konuya ilişkin düzenlemeye değinildikten sonra 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’ndaki ilgili madde hükümleri ele alınabilir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasına göre; “temsilci 

sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu 

kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir. 

Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu 

kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir.” Daha 

öncede bahsi geçtiği üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğü ile birlikte 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 332. maddesindeki düzenlemenin uygulama alanı 

kalmamıştır. Dolayısıyla, vergi kabahatleri bakımından temsilci sıfatıyla hareket 

eden kişinin, işlemiş olduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da 

idari yaptırım uygulanabilecektir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus, 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda on beş yaşını doldurmamış çocukların 

sorumluluklarının olmadığına ilişkin düzenlemedir, bu bakımdan temsil edilen çocuk 

on beş yaşını doldurmamış ise, artık temsilcisinin işlemiş bulunduğu vergi 

kabahatinden sorumlu tutulamayacaktır. Başka bir deyişle, bu madde bakımından 

temsil edilenin sorumlu tutulması için on beş yaşını doldurması gerekmektedir.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki ilgili düzenlemede, on beş yaşından 

küçüklerin sorumsuzluğu mutlak olarak kabul edilmişken, on beş yaşından büyükler 

sorumlu kabul edilmektedir. Söz konusu düzenlemeden yola çıkılarak on beş- on 

sekiz yaş arası mükelleflerin, işledikleri kabahatlerden dolayı sorumlu olacakları ve 

yaptırıma tabi tutulacaklarını söyleyebiliriz. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 

                                                 
197  Candan, Vergi Suçları ve Cezaları, op. cit., s.86. 
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ceza/yaptırım sorumluluğuna ilişkin doğrudan düzenleme bulunmamakla birlikte,  

Kanunu’nun 332. maddesi konuyla bağlantılılık arz etmektedir. Ancak, bu hüküm 

gereğince,  Kanunun 332. maddesinden farklı olarak, onbeş yaşını doldurmuş olan 

küçük mükellefler, kanuni temsilcilerinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş oldukları 

vergi kabahatlerinden sorumlu tutulabileceklerdir. 

Konu, akıl hastası kişilerin temsili bakımından değerlendirildiğinde, 

başlangıçta da belirttiğimiz üzere akıl hastalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanuna 

göre kendi yaptıkları eylemler neticesinde oluşacak vergi kabahatlerinden dolayı 

sorumlulukları bulunmamaktadır. Bu nedenle akıl hastalarının temsil edenin eylemi 

neticesinde oluşan vergi kabahatinden de sorumlu tutulmaması gerekmektedir.  

Burada değinilmesi gereken bir başka husus ise, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nda akıl hastalığı dışındaki kısıtlılık hallerine ilişkin herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiş olmasıdır. Bundan,  temsil edilenin akıl hastalığı 

dışında diğer kısıtlılık hallerinden birine sahip olduğu durumlarda, 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemeye göre temsil edilen ile birlikte vergi kabahati 

cezasının muhatabı olacağı sonucu çıkarılabilecektir.  

Burada bahsedilmesi gereken ikinci konu ise, gerek Vergi Usul Kanunu’nda 

gerekse Kabahatler Kanunu’nda düzenleme alanına sahip olan tüzel kişilerin 

sorumluluğu konusudur. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 333. maddesindeki 

düzenleme şu şekildedir; 

“Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı 
hareketlerden tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler adına 
kesilir.Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin  vergi 
sorumluluğu hakkındaki bu Kanunun 10'uncu maddesi hükmü vergi 
cezaları hakkında da uygulanır.” 

 



 100

Yukarıda da değindiğimiz Kanun’un 10. maddesine göre, tüzel kişilerin vergi 

ödevleri kanuni temsilciler tarafından gerçekleştirilmektedir ve bunun neticesinde 

cezai sorumluluk da tüzel kişiye ait olmaktadır. Madde hükmüne göre kanuni 

temsilci, kanun tarafından yükümlüye yüklenen ödevleri yerine getirmektedir. 

Doktirinde söz konusu madde hükmündeki düzenlemede tüzel kişilerin 

sorumluluğuna ilişkin farklı görüşler vardır198. Ancak 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’ndaki bu düzenlemeye göre, vergi cezasının tüzel kişi adına kesileceğini 

ifade edilmekle birlikte, tüzel kişi tarafından ödenmeyen idari para cezası nedeniyle 

kanuni temsilcinin sorumluluğunun başladığını da belirtmek gerekir199.(VUK m. 10, 

333/II). 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 8. maddesinin ilk fıkrasındaki aynı 

konudaki düzenlemeye göre; “Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya 

temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin 

bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da 

idari yaptırım uygulanır.” Bu madde,  tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi 

kanunlarına aykırı hareketlerden doğan vergi cezalarının tüzel kişiler adına kesilmesi 

kuralıyla uyumludur200. Ancak, 5326 sayılı Kabahatler Kanun’daki düzenleme 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan farklılık arz eden hususlar barındırmaktadır. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre, vergi kabahatinin oluşmasına sebep 

olan kişi ile birlikte tüzel kişi de sorumlu tutulabilecektir. Madde gerekçesinde201 

                                                 
198   Bu konudaki farklı görüşler için bkz: Mutluer, op.cit, s.80. 
199  Taşdelen, op.cit., s.43. 
200  Tahir Erdem, “Vergi Suçlarında Faillik ve Ceza Sorumluluğu”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 

2008, Sayı:233, s.192. 
201   Madde 8: “ Madde metninde, tüzel kişi hakkında da kabahat dolayısıyla idarî yaptırım ve bu 

bağlamda idarî para cezası uygulanabileceği kabul edilmiştir. Yeni Türk Ceza Kanununun 
sisteminde tüzel kişi hakkında suç dolayısıyla ceza yaptırımı uygulanamaz. Buna karşılık, idarî 



 101

ifade edildiği üzere söz konusu kişiler arasında müteselsil sorumluluk kabul 

edilmemiştir ve buna bağlı olarak tüzel kişi hakkında idari yaptırım uygulanabilmesi, 

organ veya temsilci sıfatıyla tüzel kişi adına hareket eden ya da tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde istihdam edilen kişi hakkında da idari yaptırım uygulanmasına engel 

teşkil etmez. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun’da ise vergi kabahati için ilk olarak 

tüzel kişiye gidilmekte, tüzel kişiden tahsil edilemediği takdirde VUK m. 10 gereği 

kanuni temsilciye gidilecektir. Yeni düzenleme ile artık organ veya temsilcilik görevi 

yapan kişi işlemiş olduğu kabahatten dolayı yaptırıma tabi tutulmakla birlikte, tüzel 

kişi de aynı fiil nedeniyle yaptırıma tabi tutulabilecektir. Yani, kabahat oluşturan 

fiilin işlenmesi ile hem organ, temsilci veya bu sıfatla hareket eden kişi hem de tüzel 

kişi hakkında yaptırım uygulanabilecektir.  

Yukarıdaki hükümler ve bilhassa VUK m. 10, kanuni temsilci tarafından 

şekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan vergi kabahatleri 

nedeniyle uygulanabilmektedir. Halbuki, şirketin vergi borcunu ödeyemediği 

                                                                                                                                          
para cezasının niteliği ve amacının farklılığı dolayısıyla, bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenen kabahat nedeniyle bu tüzel kişiye de idarî para cezası verilebilecektir.  
Tüzel kişi hakkında idarî yaptırım uygulanabilmesi, organ veya temsilci sıfatıyla tüzel kişi adına 
hareket eden ya da tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde istihdam edilen kişi hakkında da idarî 
yaptırım uygulanmasına engel teşkil etmez. Bu durumda tüzel kişi ile gerçek kişilere verilen idarî 
para cezasının tahsili açısından müteselsil sorumluluk da kabul edilemez. İdarî para cezası, bir 
ceza hukuku yaptırımı niteliği taşımamakla birlikte; bir kamu hukuku yaptırımı olması dolayısıyla 
ve uygulanmasıyla güdülen amacın gerçekleşebilmesi için ancak hakkında uygulanan kişi 
üzerinde etkili olabilmelidir. Bu bakımdan, Tasarının sisteminde, işlenen kabahat nedeniyle 
verilen idarî para cezası ile ilgili olarak müteselsil sorumluluk kabul edilmemiştir.  
Maddenin bir ve ikinci fıkraları hükümlerinde bu düşünceler esas alınmıştır.  
Üçüncü fıkraya göre, suçlardan farklı olarak, iştirak ilişkisinde tek tip faillik sisteminin 
benimsendiği kabahatlerde, özel faillik niteliğini taşıyan kişinin yanı sıra, bu niteliği taşımayan 
kişi de, fail olarak sorumlu tutulacaktır.  
Dördüncü fıkrada, organ veya temsilci sıfatıyla ya da hizmet ilişkisine dayanarak gerçekleştirilen 
fiiller açısından özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, organ veya temsilcilik ya da 
hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlem herhangi bir nedenle bilahare hukuka aykırı 
bulunarak iptal edilebilir. Ancak, buna rağmen iptal öncesinde gerçekleştirilen kabahatler 
açısından bu madde hükümlerine göre idarî yaptırım sorumluluğu devam eder.” (TBMM, 
Dönem:22, Yasama Yılı:3, Sıra Sayısı:840) 
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durumlarda 6183 sayılı Kanun’un 35. maddesi devreye girmekte ve burada bir 

kabahatten söz edilemeyeceği için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu da uygulama alanı 

bulamayacaktır. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 8. maddesinin son fıkrasında ise, 

yukarıda ifade ettiğimiz 1. ve 2. fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet 

ilişkisinin dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli olmaması halinde de 

uygulanabilecektir. Yani temsilcilerin görevleri kapsamında yaptıkları işler hukuken 

geçerli olmasa bile, neticesinde vergi kabahati oluştuğu takdirde, maddede belirtilen 

kişilere yaptırımlar uygulanacaktır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki 

düzenlemelerin, cezaların şahsiliği ilkesi bakımından da ele alınması gerekir. 1982 

Anayasası’nın 38. maddesinde “ceza sorumluluğu şahsidir” ifadesi ile Anayasa’da 

cezaların şahsiliği ilkesi benimsenmektedir. Söz konusu ilke ile anlatılmak istenen, 

sadece suçu işleyen kişinin yaptırıma tabi tutulmasıdır. Gerek 213 sayılı VUK’un 

332. ve 333. maddeleri, gerekse 5326 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki düzenlemeler 

“cezaların şahsiliği” ilkesi bakımından eleştiriye açıktır. 213 sayılı VUK’un 332. 

maddesinde sadece veli, vasi ve kayyımın, yani fiili işleyen kişilerin vergi kabahati 

yaptırımına tabi olması “cezaların şahsiliği ilkesi”ne uygun olmakla birlikte, aynı 

Kanun’un 333. maddesindeki düzenlemede tüzel kişinin yaptırıma tabi tutulması bu 

ilkenin ihlaline yol açmaktadır. Başka bir deyişle, suç konusu fiille hiçbir ilgisi 

olmadığı açık olan birinin salt temsil yetkisine sahip olması bakımından 

cezalandırılması, cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık oluşturur202. 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasında kabahati işlemeyen tüzel kişinin, 
                                                 
202  Ozan Göyçek, “Tüzel Kişilerin Adi Vergi Suçları Bakımından Cezai Sorumluluğu”, İstanbul Baro 

Dergisi Vergi Hukuku, Özel Sayısı 7, Mart 2008, s.99. 
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2. fıkrasında ise kabahati işlemeyen temsil olunanın, işlemediği fiilden dolayı 

yaptırıma tabi tutulabilmesi söz konusu ilkeye ve dolayısıyla Anayasa’ya aykırılık 

teşkil etmektedir. 

2.6. Vergi Kabahatlerinde Kast veya Taksir 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 9. maddesinde kanunda açıkça hüküm 

bulunmayan hallerde, kabahatlerin hem kasten hem de taksirle işlenebileceği 

düzenlenmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kast ile ifade edilen, “suçun 

kanuni tanımındaki unsurlarını bilerek veya isteyerek hareket etmektir. Taksir ise, 

“dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, suçun kanuni tanımında 

belirtilen neticenin öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.” 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda vergi kabahatlerinin (vergi ziyaı ve 

usulsüzlük) kasıtla ve /veya taksirle işlenebileceğine ilişkin doğrudan bir ifade yer 

almamaktadır. Vergi kabahati oluşturan davranışlara bakıldığında, örneğin kişinin 

beyanname vermeyi unutmuş olması durumunda vergi kabahatinin oluşmasına, 

kişinin taksirli davranışı ile sebep olunmuştur. Sonuç olarak, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’ndaki vergi kabahatlerine ilişkin eksiklik artık 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu ile doldurulmuştur ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında vergi 

kabahatleri hem kasten hem de taksirle işlenebilecektir. Daha öncede bahsi geçtiği 

üzere, suçlar kural olarak kasten işlenebilmekte, suçlar bakımından taksir ise istisnai 

niteliktedir. Bu durum, TCK’nın 22/1203 maddesinde de açıkça ifade edilmektedir. 

Ancak, kabahatler bakımından böyle bir fıkra hükmüne yer verilmemiştir, 

kabahatlere ilişkin yeni düzenlemeyle, kural olarak kabahatlerin hem kasten hem de 

                                                 
203  Madde 22/1: “Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.” 



 104

taksirle işleneceği benimsenmiştir, bunun istisnası ise kanunda kabahatin sadece 

kasten veya sadece taksirle işlenebileceğine dair açıkça hüküm bulunması halleridir.  

2.7. Vergi Kabahatlerinde Hata 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 10. maddesinde, hata hallerine ilişkin 

Türk Ceza Kanunu’nda yer verilen hükümlerin ancak kasten işlenen kabahatlerde 

uygulanabileceği ifade edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda konuya 

ilişkin benzer düzenlemeye ise “vergi cezalarında yapılan hatalar” başlıklı 375. 

maddede yer verilmiştir. Kanun’un 375. maddesinde, vergi cezalarında yapılan 

hatalar, bu Kanun’da vergi hataları için belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir. 

Madde hükmünde hata hükümlerinin hem vergiler hem de vergi cezaları bakımından 

uygulanacağı ortaya konulmaktadır. Hangi durumların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

açısından hata kapsamında sayılacağı Kanun’un 116. maddesinde yer almaktadır. 

Buna göre; vergi hatası, “vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan 

hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.” Bu 

tanımdan hareketle vergi cezalarında hatayı, vergi cezasına ilişkin hesaplarda veya 

cezalandırmada yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi cezası 

kesilmesi veya alınması olarak tanımlamak olanaklıdır204. 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 117. maddesinde hesap hatalarından, 118. maddesinde ise vergilendirme 

hatalarından bahsedilmektedir. Vergide hata olması demek cezada hata olacağı 

anlamına gelmeyeceği gibi vergide hata olmaması cezada hata olmayacağı anlamına 

da gelmemektedir205.  

                                                 
204  Candan, Vergi Suçları ve Cezaları, op. cit., s.464. 
205  Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, op. cit., s.162. 
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213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamından hesap hataları ve vergilendirme 

hataları şunlardır, 

“Hesap hataları kapsamında: Matrah hataları: Vergilendirme ile 
ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve 
kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya 
fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır. Vergi miktarında 
hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, 
mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte 
yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya 
gösterilmiş olmasıdır. Verginin mükerrer olması: Aynı vergi 
kanunun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı 
matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya 
alınmasıdır. (VUK m. 117), Vergilendirme hataları ise şunlardır: 
Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka 
bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır. Mükellefiyette hata: Açık 
olan vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan 
kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır. Mevzuda hata: Açık 
olan vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan 
gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi 
istenmesi veya alınmasıdır. Vergilendirme ve muafiyet döneminde 
hata: Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin 
yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış 
olmasıdır.(VUK m. 118)” 

 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında sadece kasten işlenen vergi 

kabahatlerinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 30. maddesindeki hata hükümleri 

dikkate alınacaktır. Ancak daha öncede ifade ettiğimiz üzere vergi kabahatlerinin 

kasten işlenebildiğine dair ilgili kanunlarda doğrudan bir hüküm mevcut değildir. Bu 

durumda hata hükümlerinin uygulanabilmesi için vergi kabahatlerinin kasten 

işlendiğinin ortaya konması gerekir. Öyleyse, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer 

alan hata hükümleri sadece taksirle işlendiği anlaşılan vergi kabahatleri bakımından 

geçerlilik arz edecektir. Ancak, uygulamada vergi kabahatinin kasten veya taksirle 

işlendiğinin tespitinde sorunlar yaşanacaktır. Örneğin, kişi şahsi, medeni haller veya 

aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu zaman bunun kasten 

işlendiği kabul edilebilir. Ancak, vergilendirme ile ilgili ödevlerin zamanında fakat 
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eksik yerine getirdiği takdirde kişinin kastının veya taksirinin tespiti son derece 

zordur. Dolayısıyla bu durumda hangi hata hükümlerinin uygulanıp 

uygulanmayacağı da belirlenemeyecektir.  

2.8. Vergi Kabahatlerinde Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu 

Ortadan Kaldıran Nedenler 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda, kabahatlere uygulanacak hukuka 

uygunluk hallerine ve kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere, Türk Ceza 

Kanunu’ndaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda ise konuya ilişkin düzenlemeler Kanun’un 13. ve 373. maddelerinde 

mücbir sebebe ilişkin hükümler ve Kanun’un 369. maddesinde yer alan hata 

hükümleridir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesinde, tahdidi olmamakla 

birlikte, mücbir sebep olarak görülebilecek durumlara yer verilmiştir. Ancak 

Kanun’da mücbir sebebin ne olduğuna ilişkin genel bir tanım yapılmamıştır. Mücbir 

sebep; bir yükümlülüğün, bir borcun zamanında yerine getirilmesini veya 

ödenmesini engelleyen; önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanaklı bulunmayan 

her türlü olaydır206.  Başka bir deyişle, mükellef ve sorumlunun iradesi dışında vergi 

ödevlerinin yerine getirilmesine engel olan nedenlere mücbir sebepler 

denilmektedir207.Vergi ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesine engel olan mücbir 

                                                 
206  Candan, Vergi Suçları ve Cezaları,  op. cit., s.458. 
207  Adil Nas, “Vergi Hukukunda Mücbir Sebepler”, Vergi Dünyası, Ocak 2011, Sayı 353, Ocak 

s.103. 
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sebepler vergi cezalarını da kapsar208. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13. 

maddesinde bu kapsamda sayılı hallere bakıldığında; 

 Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak 

derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, 

 Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı 

ve su basması gibi afetler, 

  Kişinin iradesi dışında vuku gelen mecburi gaybubetler, 

 Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının 

elinden çıkmış bulunması gibi haller, 

Madde hükmünün son fıkrasında yer alan ifaddeden mücbir sebep sayılan 

hallerin maddede yazılı hallerle sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Vergi kabahatleri 

açısından bakıldığında söz konusu madde hükmüne göre mücbir sebep altında 

kabahat ortadan kalkacaktır209. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 373. maddesinde 

ise, VUK m. 13’de yazılı haller ve buna benzer hallerin olduğu durumlarda 

sonucunun ne olacağı belirtilmiştir. Buna göre, bu kanunda yazılı mücbir 

sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa 

vergi cezası kesilmez. Maddeye göre vergi cezası kesilmesi, mücbir sebebin 

varlığının herkesçe biliniyor olduğu takdirde veya söz konusu durumun kişi 

tarafından belgelendirildiği ve ispat edildiği takdirde engellenmiş olacaktır. Ayrıca, 

vergi cezasının kesilmesini gerektiren kanuna aykırı eylemin, vergi ödevinin yerine 

                                                 
208  Sahir Erman, Vergi Suçları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye 

İşletmesi Yayınları, 1988, s.29. 
209  Bayraklı, op. cit., s.215. 
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getirilmesine engel olmuş bulunması da gereklidir210. Mücbir sebeplerin vergi 

ödevlileri için kanunda yer alan süreleri durdurma etkisi de bulunmaktadır.  

Konuya ilişkin düzenleme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “mücbir 

sebeplerle gecikme” başlıklı 15. maddesinde yer almaktadır. Buna göre; 13. maddede 

yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan 

kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler 

kadar uzar. Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer 

tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır. 

Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, 

mahal veya afete maruz kalanlar için mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede 

vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki 

vergi türleri ve işyerleri itibariyle; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname 

verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması 

şeklinde de kullanılabilir.  

Mücbir sebep halinde sürelerin durması içinde mücbir sebebin herkesçe 

biliniyor olması veya ilgili kişiler tarafından ispat ve belgelendirilme şartları 

aranmaktadır. Mücbir sebep meydana geldiği takdirde süreler durmakta, mücbir 

sebebin kalkmasından sonra kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir211. Mücbir 

sebeplerin süreleri durdurmasından sonra, işleyecek olan mücbir sebep sayılan 

süreler içerisinde ödevler yerine getirilirse, ödev süresi içerisinde yapılmış gibi sonuç 

doğurmaktadır212. Duran bu süreler içinde vergiye ilişkin olarak yerine getirilmesi 

gereken bir ödevin yerine getirilmemiş olması halinde ceza verilmeyecektir.  Başka 
                                                 
210  Candan, Vergi Suçları ve Cezaları, op. cit.,  s.459. 
211  Taşdelen, op. cit., s.90. 
212  Nami Çağan, Vergi Hukukunda Süreler, Ankara,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 

No: 389, 1975, s.153. 
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bir ifadeyle, mücbir sebep hali ortadan kalktıktan sonra, duran sürelere eklenen 

süreler içerisinde kişi ödevlerini yerine getirmez ise, kişiye artık ceza verilecektir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda kişilere ceza kesilmesini engelleyen başka 

bir durum ise 369. maddede yer alan yanılma halidir, bu durum yetkili makamların 

yanlış bilgi vermesi veya yetkili makamların görüş değiştirmesi olmak üzere iki 

şekilde gerçekleşebilmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, vergi cezasını gerektiren 

eylemin, verilen izahat nedeniyle gerçekleşmesi veya vergi cezasını gerektiren 

eylem, sonradan değişen görüş ve kanaate dayanarak yapılmış ise kişiye ceza 

verilmez ve gecikme faizi uygulanmaz.   

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemeye göre vergi kabahatlerinde 

hukuka uygunluk nedenleri Türk Ceza Kanunu’ndaki hükümlere bakılarak tespit 

edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nda ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan 

nedenlere bakıldığında; kanun hükmü ve amirin emri, meşru savunma ve zorunluluk 

hali, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası, sınırın aşılması, cebir ve şiddet, korkutma 

ve tehdit, haksız tahrik, hata, yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik, geçici nedenler, alkol 

veya uyuşturucu madde etkisinde olma şeklinde belirtilebilir. Şüphesiz, Türk Ceza 

Kanunu’nda yer alan bazı hukuka uygunluk halleri ve kusurluluğu ortadan kaldıran 

haller vergi kabahatleri açısından uygulama alanı bulamayacaktır. 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nda yukarıda bahsi geçen mücbir sebeplerin ve yanılma hallerinin 

niteliği konusunda bir uzlaşı bulunmamakla birlikte, hukuka uygunluk nedeni veya 

kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler olarak da görülmemektedir. Kanımızca bu 

nedenler TCK’dan farklı olarak suçu değil, cezayı ortadan kaldırmaktadır. Açıklanan 

nedenle, söz konusu hükümlerin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürülüğe 

girmesi ile artık uygulanmayacağı söylenemeyecektir. İki kanun maddesindeki 
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düzenlemeler aynı konuda değildir ve her ikisi de vergi kabahatleri bakımından 

uygulama alanı bulabilecektir. 

2.9. Vergi Kabahatlerine Teşebbüs 

Vergi kabahatleri bakımından daha önce hüküm bulunmayan “teşebbüs” 

konusunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 13. maddesinde yer verilmektedir. 

Buna göre, kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de 

cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu 

durumda, Türk Ceza Kanunu’nun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin 

hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Kabahatte esasen teşebbüsün 

uygulanması elverişli olmadığından, kanun koyucu kabahatler açısından teşebbüsün 

cezalandırılamayacağını belirtmiştir213. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili 

maddesine göre şayet başka bir kanunda kabahate teşebbüsün cezalandırılacağına 

ilişkin düzenleme varsa bunun uygulanacağını belirtilmektedir. Yukarıda da ifade 

edildiği üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu yürürlüğe girene kadar vergi 

kabahatlerine teşebbüs konusunda ilgili kanunlarda hüküm yer almamaktaydı. Bu 

nedenle, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi vergi kabahatleri 

bakımından da uygulanacaktır. 

2.10. Vergi Kabahatlerinde İştirak 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

aksine iştirak konusunda özel bir düzenleme mevcut değildir. 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, vergi kabahatinin işlenmesine birden fazla kişi 

iştirak ettiği takdirde, bunların herbiri fail olarak idari para cezası yaptırıma tabi 

olacaklardır. Buna göre, kabahatin işlenişine her ne şekilde olursa olsun (bizzat 
                                                 
213  Erdem, Vergisel Kabahatler, op. cit., s.424. 
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hukuka aykırı hareketi gerçekleştirme, kabahati azmettirme, kabahatin işlenmesine 

yardım etme) iştirak eden kimse, fail olarak cezalandırılacaktır214. 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’ndaki söz konusu düzenleme 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

359. maddesinin istisnası215 değildir veya söz konusu madde hükmü ile çelişki 

yaratmamaktadır. Şöyle ki,  213 sayılı VUK’un 359. maddesi gereğince, söz konusu 

madde hükmünde yazılı fiillere sebebiyet verilmesi halinde vergi ziyaı cezası üç kat, 

bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacaktır. 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’ndaki düzenlemede, “iştirak edenlerin fail olarak idari para cezasına tabi 

tutulacağından” söz edilmektedir. Madde hükmünde iştirak edenlere verilecek cezaya 

ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemekte, sadece iştirak edenlerin ne şekilde 

adlandırılacakları ifade edilmektedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki iştirak 

hükümlerine göre ayrıca vergi kabahatine iştirak için kasten ve hukuka aykırı bir 

fiilin işlenmiş olması yeterli görülmektedir. 

2.11. Vergi Kabahatlerinde İçtima 

VUK’da en ayrıntılı şekilde düzenlenen genel konuların başında, içtima 

gelmektedir216. Esasen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu içtimaya ilişkin 

düzenlemelerde, ceza hukuku hükümlerine yollama yapmıştır217.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda içtimaya ilişkin düzenleme, Kanun’un 

15. maddesinde yer almaktadır. Madde hükmünün ilk fıkrasında, “Bir fiil ile birden 

fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahate ilişkin tanımlarda sadece idari para 

cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir.” Söz konusu fıkra hükmüne 
                                                 
214  Funda Başaran Yavaşlar, “Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci ve Bu Sürecin Vergi Ceza 

Sistemine Etkileri”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, Sayı 233 s.83. 
215  Erdem, Vergisel Kabahatler,  op. cit., s.425. 
216   Funda Başaran Yavaşlar, “İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları”, Vergi Dünyası, Temmuz 2006, 

Sayı 299 s.132. 
217  Mutluer, op.cit., s.258. 
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uygun olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 336. maddesinde düzenleme 

mevcuttur. Buna göre, “cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük 

birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı 

kesilir.”  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki söz konusu düzenleme sayesinde, tek 

bir fillle vergi ziyaı ve usulsüzlük (genel usulsüzlük) suçu birlikte işlenmiş olursa, 

bunlara ilişkin cezalardan sadece miktar itibariyle en ağır olanı kesilecektir218. Miktar 

itibariyle ağır olmanın ölçüsü sadece parasal değerdir219. Örneğin, vergi 

beyannamesinin zamanında verilmemiş olması re’sen tarh nedenidir ve aynı zamanda 

verginin zamanında tahakkuk etmemesi nedeniyle vergi kaybına yol açılmış 

olmaktadır. Bu durumda, hem usulsüzlük kabahati hem de vergi ziyaı kabahati 

işlenmiş olmakta ve faile en ağır cezanın kesilmesi ile yetinilmektedir220. Vergi Usul 

Kanunu’ndaki bahsi geçen madde hükmü ile Kabahatler Kanunu’ndaki düzenleme 

benzer niteliktedir. Dolayısıyla iki kanun bakımından bir çelişki yaratılmamaktadır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 335. ve 353. maddeleri ile 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinin ilk fıkrası arasında çelişki oluşmaktadır. 

Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğü ile uygulama kabiliyetini kaybeden bu hükümlere 

göre, Vergi Usul Kanunu’nun 335. maddesine göre; “vergi ziyaı cezasında cezayı 

istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa her 

vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.” Söz konusu madde hükmü gereğince, tek 

bir fiil ile başka nev’iden birkaç vergi kayba uğratılmış olursa her vergi bakımından 

ayrı ayrı ceza kesilecektir. Kanun koyucu, bir tek fiille farklı vergilerin kayba 

uğratılması halinde, vergi kaybını esas alarak fikri içtima (görünürde birleşme) 

                                                 
218  Nurettin Bilici, Vergi Hukuku Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi, Ankara, Seçkin Yayınları, 

Yirmidördüncü Baskı, Mart 2010, s.98. 
219  Taşdelen, op. cit., s.62. 
220  Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2007, s.502. 
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hükümlerinin uygulanmasını istememektedir221. Örneğin, ödünç verme faaliyetleri ile 

sürekli uğraşan bir gelir vegisi yükümlüsünün faaliyetlerini vergi dairesine 

bildirmemesi durumunda, hem gelir vergisi hem de banka ve sigorta vergisi 

açısından vergi ziyaı ortaya çıkmaktadır222. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesindeki düzenlemeye göre, 

“....bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaıda meydana geldiği 

takdirde bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir...” Madde hükmünde 

belirtilen bu ifadede yazılı usulsüzlükler “özel” usulsüzlük halleridir ve buna göre, 

özel usulsüzlük kabahati ile vergi kaybına da yol açılması halinde, özel usulsüzlük 

cezası ile vergi ziyaı cezasının ayrı ayrı ceza kesilmesi gerekmektedir223. Diğer bir 

anlatımla genel usulsüzlük kabahatleri ile vergi ziyaı arasında benimsenen içtima 

hükümleri özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları arasında kabul edilmemektedir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Aynı 

kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı 

idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari 

yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.” Söz konusu madde hükmüne 

benzer düzenleme de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 337. maddesinde yer 

almaktadır. Buna göre; “Ayrı ayrı yapılmış olan vergi ziyaı veya usulsüzlükten dolayı 

ayrı ayrı ceza kesilir. Şu kadar ki, 352’inci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı 

takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının 

herbiri için, birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir.” Bu bakımdan, ayrı ayrı 

işlenmiş bulunan vergi ziyaı kabahati veya usulsüzlük kabahatlerinden dolayı ayrı 

                                                 
221  Bayraklı, op. cit., s.144. 
222  Öncel/Kumrulu/Çağan, op. cit., s.99. 
223  Karakoç, op. cit., s.50. 
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ceza kesilecektir. Örneğin, mükellef hem gelir vergisi beyannamesini vermemiş 

olması, hem de tutması gereken defterlerden bir tanesini tutmaması durumunda hem 

vergi ziyaı suçundan hem de genel usulsüzlük suçundan ayrı ayrı 

cezalandırılacaktır224. 

Maddenin ikinci cümlesindeki düzenlemede ise, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nda yer verilmeyen, aynı takvim yılı içinde, aynı neviden, birden fazla 

kabahat işlendiği takdirde işlenen diğer kabahatler için indirim öngörülmektedir. Söz 

konusu iki madde hükmünün birbiri ile çeliştiği söylenemez. Şöyle ki, Kabahatler 

Kanunu’nun 15. maddesinin 2. fıkrasında her bir kabahate ilişkin ayrı ceza kesileceği 

ifade edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 337. maddesinin birinci 

cümlesinde de her bir kabahate ilişkin ayrı ceza kesileceğinden bahsedilmektedir. 

Söz konusu kanunun ikinci cümlesinde ise Kabahatler Kanunun’daki düzenlemeyle 

paralel olarak her bir kabahat için ayrı ceza öngörülmektedir ancak kanundaki 

koşullara uygunsa cezalarda indirim yapılmaktadır. Maddenin ikinci cümlesinde 

ifade edildiği üzere “cezaların indirim yapılarak uygulanmasının” Kabahatler 

Kanunu’ndaki ilgili düzenlemede olduğu gibi her bir fiile ayrı ceza kesildiği 

gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinin 3. fıkrasında; “Bir fiil 

hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım 

uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde kabahat 

dolayısıyla yaptırım uygulanır.” Bu fıkra hükmüne bakıldığında, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nun 340. maddesinin 2. fıkrası ve 359. maddelerdeki düzenlemelere 

değinilmesi gerekmektedir. VUK m. 340/2’ye göre: “Bu Kanunda vergi cezasıyla 

                                                 
224  Bilici, op. cit., s.99. 
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cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359’uncu maddeye göre suç teşkil ettiği takdirde 

vergi cezası kesilmesi söz konusu madde hükmüne göre tatbikat yapılmasına engel 

olmaz.” Bu düzenlemeye paralel olan VUK m. 359/son’a göre: “....Kaçakçılık 

suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344’üncü 

maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.” 

Bu düzenlemeler karşısında, vergi ziyaı cezasına hükmedilmesi; ayrıca, 

kaçakçılık suçundan soruşturma yapılmasına engel olmamaktadır225. Ayrıca, vergi 

ziyaı cezası ile cezalandırılan fiiller aynı zamanda kaçakçılık fiilini de oluşturuyorsa, 

vergi cezası kesilmesi 359. maddenin uygulanmasına engel olmamaktadır.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrasında bahsi 

geçen fıkra hükmü ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 340. ve 359. maddeleri 

sanki aynı konuda düzenlemenin farklı şekilde ele alındığı izlenimi yaratsa da aslında 

kanun maddeleri birbirinden farklı konuları düzenlemektedir. Şöyle ki, Kabahatler 

Kanunu’nda, “bir fiilin hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış” olmasından söz 

edilmektedir. Başka bir deyişle, Kabahatler Kanunu m. 15/3’ün uygulanır olması 

için, tek fiil hem kabahat hem de suç oluşturmalıdır.  

Bu durumda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesindeki son 

fıkranın, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m. 15/3’de yer verilen özel içtima kuralıyla 

çelişip çelişmediği test edilebilir. Bir örnekle konu daha iyi ortaya konulabilecektir. 

Söz gelimi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin 2. fıkrasında; defter, 

kayıt ve belgelerin tahrif edilmesi kaçakçılık suçu olarak tanımlanmıştır. Kişi söz 

konusu tahrif etme fiilini işlediği takdirde kaçakçılık cezasına tabi tutulacaktır. Halbu 

ki, kişi tahrif etme fiilini işlediği her durumda, vergi ziyaı kabahatini de işlemiş 

                                                 
225  Taşdelen, op. cit., s.64. 
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sayılmayacaktır. Ancak, kişinin tahrif etme fiili neticesinde vergi kaybı olursa kişi 

vergi ziyaı kabahatini işlemiş kabul edilecektir. Başka bir deyişle, 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun söz konusu fıkrasında bir fiil hem kabahat hem de suç 

oluştururken, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yazılı fiiller her 

zaman vergi ziyaı kabahatini oluşturmayacak ve bu nedenle 359. madde de yazılı 

fiilllerin hem suç hem kabahat olarak tanımlanmış olduğu söylenemeyecektir. 

Açıklanan nedenlerle, ilgili maddelerin birbirinden farklı konuları düzenlediği ve 

dolayısıyla iki kanun açısından söz konusu hükümlerin birbirine aykırılık 

göstermediği söylenebilecektir. 

2.12. Vergi Kabahatleri Cezaları 

Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin 3. ve 6. fıkra hükümlerinin vergi 

kabahatleri bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu 17. maddesinin 3. fıkrasına göre; 

“............... Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından  
verilen idari para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal 
güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idari 
para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Kişinin ekonomik 
durumunun müsait olmaması halinde, idari para cezasının, ilk 
taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit 
halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam 
olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının 
tamamı tahsil edilir.” 

Söz konusu fıkra hükmünde, daha önce vergi kabahatleri bakımından 

düzenleme alanı olmayan “Cumhuriyet Başsavcılarının ve Mahkemelerin” idari para 

cezası verme yetkisi düzenlenmektedir. Vergi kabahatleri için madde hükmünün ne 

şekilde uygulanacağını anlayabilmek adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112. 

ve 368. maddeleri ile Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 48. 
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madde hükümlerine bakılması gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

“vergi cezalarının ödenme zamanı” başlıklı 368. maddesine göre; 

“1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava 
açma süresinin bittiği tarihten;  

2. Cezaya karşı dava açılmışsa; vergi mahkemesi kararı üzerine 
vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ 
tarihinden; başlayarak bir ay içinde ödenir.” 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde vergilerin ödenme 

zamanından bahsedilmektedir. Aslında bahsi geçen düzenleme aynı Kanun’un 368. 

maddesindeki vergi cezalarının ödeme zamanına ilişkin düzenleme ile benzer 

olmakla birlikte vergiler açısından  “gecikme faizi” uygulaması söz konusu 

olmamaktadır. 

Görüldüğü üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda vergi alacağının 

tahakkuk şekline göre bir ödeme öngörülmemekte ve vergi kabahatleri cezasının 

ödenmek için “bir aylık” süre belirlenmektedir. Ancak 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu ile vergi kabahatinin ödenmesinde “kişinin ekonomik durumunun müsait 

olmaması halinde, idari para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla,  bir 

yıl içinde ve dört eşit taksitle kişiye ödeme” imkanı tanınmıştır. 

Kabahatler Kanunu’nun 3. fıkrasının son cümlesinde belirtilen “taksitlerin 

zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının 

tamamı tahsil edilir” hükmü ile AATUHK’nun 48. maddesi birbiri ile çelişmektedir. 

Söz konusu madde hükmüne göre; “amme borcunun vadesinde 

ödenmesi...........amme borçlusunu zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı 

ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya 

yetkili kılınacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak 
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tecil olunabilir.” 5326 sayılı Kabahatler Kanunun’daki düzenleme ile birlikte 

AATUHK’nun 48. maddesinin uygulama alanı ortadan kalkmıştır. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında; “Kabahat 

dolayısıyla idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde 

bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdari para cezasını kanun yoluna 

başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, 

kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.” 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112. 

maddesindeki düzenleme ile aynı konuda fakat farklı bir düzenlemeye yer 

verilmektedir ve VUK’un 112’inci maddesinin uygulanma niteliği artık 

kalmamaktadır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinde bahsi geçen 

fıkra hükmü ile bağlantılı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin 

de incelenmesine lüzum görülmektedir. Buna göre; 

“(Değişik: 4369 - 22.7.1998) İkmalen, re’sen veya idarece tarh 
edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden 
arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını 
mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerinin tebliğ tarihinden 
itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde 
veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek 
vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse: 

1.Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben 
kesilenlerde üçte biri, 

2.Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri, 

İndirilir. 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi 
cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu 
yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen 
usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.” 
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213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinde kişinin söz konusu 

indirimlerden yararlanabilmesi için belli birtakım şartlar getirilmiştir ve bunlardan 

birisi de ceza indirimlerinden yararlanabilmesi için kanun yoluna başvurmamış 

olmasıdır. Oysa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasındaki 

düzenlemede cezalarda indirim alındığı takdirde bile kişinin kanun yoluna başvurma 

hakkı devam etmektedir. İki kanun maddesindeki kanun yoluna başvurma hakkı, 

indirim alma şartları ve indirim oranları birbirinden tamamen farklılık arz etmektedir. 

Açıklanan nedenlerle söz konusu madde hükümleri bir diğerinin uygulanmasını 

ortadan kaldırmamaktadır. Aksine Kabahatler Kanun’undaki yeni düzenleme ile 

kişiye iki madde hükmünden birini seçme hakkı tanınmış olmaktadır. 

2.13. Vergi Kabahatlerinde Soruşturma Zamanaşımı 

Zamanaşımı, belirli bir sürenin geçmesiyle idarenin vergiyi tarh ederek tebliğ 

etme yetkisini veya tahakkuk etmişse vergiyi tahsil etme yetkisini ortadan kaldıran 

müessesedir226. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinde kabahatlere 

ilişkin soruşturma zamanaşımına yer verilmiştir. Buna göre; 

“(1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı 
kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez. 

(2) (Değişik fıkra:06/12/2006-5560 S.K.33.md)227 Soruşturma 
zamanaşımı süresi; 

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını 
gerektiren kabahatlerde beş 

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını 
gerektiren kabahatlerde dört 

                                                 
226   Şenyüz/Yüce/Gerçek, op. cit., s.170. 
227  Değişiklikten Önceki Metin: “(12) Soruşturma zamanaşımı süresi; a) Yüzbin Türk Lirası veya 

daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla 
idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört, c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para 
cezasını gerektiren kabahatlerde üç, d) Yirmibin Türk Lirasına kadar idari par cezasını gerektiren 
kabahatlerde iki yıldır.” 
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c) Ellibin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren  
kabahatlerde üç yıldır.( Ek cümle: 13/02/2011-6111 S.K. 22. mad.) 
Ancak (Ek ibare:31/03/2011-6217 S.K. 27 mad), ...............idari 
para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim 
yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ 
edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş 
olanlar düşer. 

(3) Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı 
süresi sekiz yıldır. 

(4)Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle 
veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar. 

(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde 
suça ilişkin zamanaşımı hükümleri uygulanır.”  

 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemeden farklı olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu’nun 374. maddesinde yer verilen “ceza kesmede zamanaşımı” 

başlıklı madde hükmüne göre; 

“1.“Vergi ziyaı cezasında”, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının 
doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve 
mükerrer 355'inci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük 
cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci 
gününden başlayarak beş yıl (114'üncü maddenin ikinci fıkrası 
hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir.);(*) 

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci 
gününden başlıyarak iki yıl; 

Ancak 336’ıncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile 
usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası 
için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir. 

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı 
kesilmiş olur.” 

 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki yeni düzenleme ile artık nispi idari para 

cezası öngörülen vergi ziyaı cezasının zamanaşımı süresi “8 yıl” olarak 

öngörülmektedir. Diğer vergi kabahatlerine ilişkin soruşturma zamanaşımı süreleri 

ise ilgili kanunda belirtilen cezaların miktarına göre tespit edilecektir. 213 sayılı 
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Vergi Usul Kanunu’nun 374. maddesinde, vergi ziyaına ilişkin aynı Kanun’un 114. 

maddesine atıfta bulunulmaktadır. Buna göre; 

“Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından 
başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler 
zamanaşımına uğrar. 

Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir 
komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran 
zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini 
takip eden günden itibaren işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen 
süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamaz.” 

 

Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde soruşturma zamanaşımı sürelerinin 

başlangıcına ilişkin ayrımlar yapılmıştır. Artık vergi kabahatleri bakımından 

soruşturma zamanaşımın başlangıcı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki 

düzenlemenin aksine “kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin 

gerçekleşmesiyle” başlayacaktır.  

Burada değinilmesi gereken bir başka konu ise, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 114. maddesinin 2. fıkrasında vergi ziyaı cezasına ilişkin zamanaşımı 

süresinin durmasına ilişkindir. Acaba, vergi dairesi tarafından matrah takdiri için 

takdir komisyonuna başvurulduğu takdirde, vergi ziyaı için Kabahatler 

Kanunu’ndaki öngörülen zamanaşımı süresi duracak mıdır? Aslında konuya VUK m. 

374/2’de yar alan parantez içi düzenlemeyle yaklaşmak gereklidir. Anılan düzenleme 

gereği “114. maddenin 2. fıkra hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir”. Öyleyse 

“takdir komisyonuna” gidilmesi, zamanaşımı süresine ilişkin madde hükümleri ve 

“vergi kabahatlerinde zamanaşımı”na ilişkin düzenlemeler bir bütün olarak kabul 

edilebilecektir ve yasa koyucu 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki yeni 

düzenlemede bu konuda ayrı bir hükme yer vermediğine göre 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’ndaki söz konusu düzenlemenin uygulanmayacağı söylenebilecektir. 
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2.14. Vergi Kabahatlerinde Yerine Getirme Zamanaşımı 

Ceza kesildikten ve kesinleştikten (veya durumuna göre tahakkuk ettikten) 

sonra icrai nitelik arz eden bir amme alacağı hüviyetine girer228. Kamu icra 

hukukunda, belirli bir süre içinde ödenmeyen veya idarece cebren tahsil edilmeyen 

kamu alacaklarının artık istenmemesi ilkesi kabul edilmiştir229. AATUHK’nun 102. 

maddesinde tahsil zamanaşımı olarak adlandırılan bu durum vergiler ve diğer kamu 

alacakları için geçerlidir. Bu Kanun’un 102. maddesine göre, “amme alacağı, 

vadesinin rastladığı takvim yılını takib eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde 

tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.” Görüldüğü üzere bahsi geçen Kanun’da 

tahsil zamanaşımı olarak “5” yıllık süre öngörülmektedir.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 21. maddesinde “yerine getirme 

zamanaşımı” adı altında AATUHK’dan oldukça farklı bir düzenlemeye yer 

verilmiştir. Buna göre artık vergi kabahatleri için yerine getirme zamanaşımı süresi; 

“a) Ellibin Türk Lirası veya fazla idari para cezasına karar 
verilmesi halinde yedi 

b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar 
verilmesi halinde beş  

c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar 
verilmesi halinde dört 

d) Onbin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi 
halinde üç  

Yıldır.(md.21/2)” 

 

Artık vergi cezaları tahsili açısından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

yukarıda bahsi geçen 21. maddesinde öngörülen süreler uygulanacaktır. Bu konuda 

ayrıca dikkat çekilmesi gereken iki husus söz konusudur. Öncelikle, iki kanunda 

                                                 
228  Şenyüz, Vergi Suç ve Cezaları, op. cit., s.70. 
229  Karakoç, op. cit., s.330. 
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zamanaşımının başlangıç süresine ilişkin farklı düzenlemeler mevcuttur. Daha 

öncede bahsi geçen AATUHK’nun 102. maddesinde, “amme alacağının vadesinin 

rastladığı takvim yılının takib eden takvim yılı başından itibaren..” olmak üzere 

tahsil zamanaşımının başlangıç süresi belirtilmiştir. 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nda konuya ilişkin düzenleme ile artık vergi kabahatlerinin tahsil 

zamanaşımı başlangıç süresi, “kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip 

eden takvim yılı başı” olarak belirlenecektir. 

Burada tartışılması gereken ikinci husus ise, AATUHK’nun 103. 

maddesindeki ve 104. maddesindeki tahsil zamanaşımını kesen ve durduran 

nedenlere ilişkindir. AATUHK’nun 103. maddesindeki tahsil zamanaşımını kesen 

haller şu şekildedir;  

“ödeme, haciz tatbiki, cebren tahsil ve takip muameleleri 
sonucunda yapılan her çeşit tahsilat, mal bildirimi, mal edinme ve 
mal artmalarının bildirilmesi, söz konusu bu muamelelerin her 
hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine 
tatbikı veya bunlar tarafından yapılması, ihtilaflı amme 
alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi amme 
alacağının teminata bağlanması, kaza mercilerince icranın tehirine 
karar verilmesi, iki amme idaresi arasında mevcut bir borç için 
alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun 
ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi, amme alacağının özel 
kanunlara göre ödenmek üzere müracatta bulunulması ve/veya 
ödeme planına bağlanması”  

 

Aynı Kanun’un 104. maddesinde ise; “borçlunun yabancı memlekette 

bulunması, hileli iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısiyle hakkında tatbikat 

yapılmasına imkan yoksa bu hallerin devam müddetçe” zamanaşımının 

işlemeyeceğinden söz edilmektedir. 

Kanun’un 103. ve 104. maddelerindeki düzenlemeleri özetlemek gerekirse, 

103. maddedeki öngörülen durumların gerçekleşmesi halinde zamanaşımı süresi 
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kesilmekte ve söz konusu durumların ortadan kalkmasıyla süreler yeniden işlemeye 

başlamaktadır; 104. maddede bahsi geçen durumların gerçekleşmesi halinde 

zamanaşımı süresi durmakta ve durumların ortadan kalkmasıyla süre kaldığı yerden 

devam etmektedir230. 

 Yukarıda belirttiğimiz üzere vergi kabahatlerinde yerine getirme zamanaşımı 

süreleri olarak artık 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 21. maddesi uygulanacaktır. 

Ancak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda AATUHK’nun 103. ve 104. maddelerinin 

aksine zamanaşımını kesen ve durduran hallere ilişkin herhangi bir düzenleme 

mevcut değildir. Burada tartışılması gereken husus, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nda konuya ilişkin düzenleme olmadığı için AATUHK’daki zamanaşımını 

kesen ve durduran haller Kabahatler Kanunu’ndaki tahsil zamanaşımını sürelerinin 

de işlemesini kesecek ve durduracak mıdır, yoksa konu bir bütün olarak ele alınarak 

artık vergi kabahatleri bakımından bu konuda düzenlemelerin olmadığını söyleyerek 

söz konusu hükümlerin uygulanmayacağını mı ifade etmek gerekir? Kesin bir 

yargıya varmak bu konuda son derece zordur. AATUHK’nun 104. maddesi 

bakımından “Vergi Kabahatlerinde Soruşturma Zamanaşımında” ele aldığımız 

benzer tartışma bu bölüm açısından da geçerlilik gösterecektir. Özellikle 

AATUHK’nun 103. maddesindeki hükümlere bakıldığında, buradaki düzenlemeler 

vergi cezalarının ortadan kalktığı ancak kamu alacağının devam etttiği durumlardır. 

Bu açıdan bakıldığında ortada bir kabahat olmadığına göre Kabahatler Kanunu’nun 

düzenleme alanı dışında olan bir durum söz konusu olduğu söylenerek, 

AATUHK’nun 103. maddesinin uygulanmaya devam edilebileceği düşünülebilir. 

                                                 
230  Turan Yıldırım, Melikşah Yasin, Nur Karan, H. Eyüp Özdemir, Gül Üstün, Özge Okay Tekinsoy, 

İdare Hukuku, İstanbul, XII Levha Yayınları, Üçüncü Baskı, Nisan 2012, s.785. 
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Ancak, diğer bir bakış açısıyla zamanaşımını belirleyen bir kanunla, belirlenmiş 

zamanaşımını kesen kanunun, farklılaştırılması da makul değildir.  

2.15. Vergi Kabahatlerinde Karar Verme Yetkisi 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22. maddesinin ilk fıkrasına göre; 

“kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen 

idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.” Görüldüğü üzere fıkra 

hükmüne göre ilgili kanunda açıkça bir düzenleme var ise bu düzenleme 

uygulanacaktır. Vergi kabahatleri bakımından Vergi Usul Kanunu’nda ayrı bir 

düzenlemeye yer verilmiştir ve vergi kabahati cezaları “vergi daireleri” tarafından 

kesilecektir.(VUK 365) Söz konusu düzenlemeyle 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’ndaki vergi dairelerilerinin vergi kabahati cezası kesme yetkisi devam 

etmektedir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22. maddesinin 3. fıkrasında kabahatlere 

ilişkin ceza verecek kamu görevlilerinin görev alanlarına ilişkin düzenleme 

mevcuttur. Buna göre; “idari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu 

kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla 

idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir.” 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 365. 

maddesinde ise, “vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından 

mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesilir.” şeklinde belirtilmiş ve 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemenin aksine vergi dairesi kendisine bağlı 

mükellefe ceza kesmektedir. Ancak burada iki düzenleme arasında aynı konuda 

birbiri ile çatışma göstermeyen düzenlemeler mevcuttur. 
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2.16. Vergi Kabahatlerinde Cumhuriyet Savcısı’nın Karar Verme 

Yetkisi 

Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğünden önce, vergi kabahati yaptırımına 

Cumhuriyet Savcısı’nın karar vereceğine ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut 

değildi. Başka bir ifadeyle artık Cumhuriyet Savcılarının vergi kabahati cezasına 

karar verme yetkisi bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 23. maddesinin ilk fıkrasında yer almaktadır. Buna göre; “Cumhuriyet 

Savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idari 

yaptırıma karar vermeye yetkilidir”. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 23. maddesinin 2. fıkrasında; “bir suç 

dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi 

halinde Cumhuriyet Savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği 

gibi, kendisi de idari yaptırım kararı verebilir.” Söz konusu fıkra hükmünün 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesindeki hükümler ile birlikte 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; 

 “yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların 
işlendiğini tespit eden “Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 
Yardımcıları” tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun 
mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan 
diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme 
komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya 
defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına 
bildirilmesi mecburidir.”  

 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki düzenleme ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 367. maddelerine bakıldığı takdirde iki madde hükmünün birbirlerinden 

ayrıksı durumları düzenlemediği görülmektedir. Ancak vergi kabahatleri bakımından 

Kabahatler Kanunu’ndaki söz konusu hükmün uygulanması güçtür. Şöyle ki, 
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Cumhuriyet Savcısı 359. maddedeki suçların işlendiğini VUK’un 367. maddesinin 

ilk fıkrasındaki düzenlemeye göre zaten vergi dairesinden öğrenmektedir ve bu 

nedenle ilgili kamu kurum ve kuruluşuna konuyu bildirmesinin bir anlamı yoktur. Bu 

durumlarda Kabahatler Kanunu’nun ilgili fıkra hükmü anlamını kaybetmektedir. 

Açıklanan nedenlerle söz konusu madde hükmü ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından 

“vergi kabahati işlendiğinin”, “vergi dairesi dışı” bir kanaldan öğrenilmesi 

durumunda uygulanabilecektir.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 23. maddesinin son fıkrasında ise, 

“soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet 

Savcısı bu nedenle idari yaptırım kararı verir. Ancak bunun için ilgili kamu kurum ve 

kuruluşu tarafından idari yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir.” Yukarıda da 

açıkladığımız üzere bu fıkra hükmünün de VUK’un 367. maddesinin ilk fıkrası 

uyarınca uygulanması imkansızdır. 

Kabahatler Kanunu’nun 24. maddesinde daha önce düzenleme alanı olmayan 

bir konuya yer verilmiştir. Buna göre; “kovuşturma konusu fiilin kabahat 

oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idari yaptırım kararı 

verilir.” Söz konusu madde hükmü bakımından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

367. maddesinin ilk ve ikinci fıkralarında yapılan açıklamalar burada da geçerlilik 

arz etmektedir. 

2.17. Vergi Kabahati Yaptırımına İlişkin Tutanak 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 25. maddesinde idari yaptırım kararına 

ilişkin tutanakta bulunması gerekenler sırasıyla sayılmıştır. Buna göre;  

“hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, 
idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, bu fiilin 
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işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, karar tarihi ve kararı 
veren kamu görevlilerinin kimliği, açık bir şekilde yazılır. 
Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman 
gösterilerek açıklanır.”   

 
Söz konusu madde hükmü ile birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

“Ceza İhbarnamesi” başlıklı 366. maddesi hükümlerine bakılması gerekmektedir. 

Buna göre ceza ihbarnamesinde bulunması gereken hususlar; şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

 “İhbarnamenin sıra numarası; tanzim tarihi; ilgililerin soyadı, adı 
ve unvanı; varsa mükellef numarası; (Mükellef hesap numarası) 
ilgilinin açık adresi; olayın izahı; (Kanunun madde ve fıkra 
numaraları gösterilmek ve mevcut deliller bildirmek suretiyle), 
olayın ilgili bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi; varsa 
cezanın ilgili bulunduğu vergiye ait ihbarnamenin tarih ve 
numarası; varsa tekerrür ve içtima durumu; vergi cezasının hesabı 
ve miktarı; vergi mahkemesinde dava açma süresi. Ayrıca cezayı 
gerektiren olayın tespitine dair tutanak sureti ile inceleme 
raporunun birer örneği ihbarnameye bağlanır.”  

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ceza ihbarnamesinde bulunması 

gerekenler düzenlenmekte ve bunlar içerisinde “tutanak suretinden” de 

bahsedilmektedir. Bu bakımdan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen ceza 

ihbarnamesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki tutanak aynı şeyi ifade 

etmemekte aksine tutanak ceza ihbarnamesinin içeriğinde yer alması gereken bir 

unsur gibi görülmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda tutanaktan 

bahsedilmekle birlikte tutanakta bulunması gereken hususlara yer verilmemektedir.  

Artık, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki hüküm ile ceza ihbarnamesinin 

içerisinde yer alan tutanakta nelerin bulunması gerektiği düzenlenmiş olmaktadır. 
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2.18. Vergi Kabahati Kararlarının Tebliği 

Genel anlamda tebliğ, bir kimseye hakkında hüküm ifade edecek bir yazının 

önceden belirlenen usul ve şekillere göre iletilmesidir231. Kabahatler Kanunu’nun 26. 

maddesine göre; “idari yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı 

başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.” Söz konusu 

madde hükmüyle artık vergi kabahatleri kararları tebliğ edilirken “Tebligat 

Kanunu’ndaki” hükümler dikkate alınacak ve madde de belirtildiği üzere Tebligat 

metninde bu karara karşı başvurulacak kanun yolu, mercii ve süresi açıkça 

belirtilecektir.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26. maddesinin 2. fıkrasında, “idari 

yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu 

husus açıkça belirtilir.” 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 93. maddesinin 2. 

fıkrasında; “ilgilinin kabul etmesi şartiyle, tebliğin daire veya komisyonda yapılması 

caizdir.” 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile atıfta bulunulan Tebligat Kanunu’nun 

10. maddesinde de; “tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde 

yapılır. Şu kadar ki, kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla 

her yerde tebligat yapılması caizdir.” Bu bakımdan, Tebligat Yasası’nda adreste 

tebligat ilkesi benimsenmekle232 birlikte fıkranın devamında bahsi geçen hükümler 

ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenlemenin paralel olduğunu ifade 

edebiliriz. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki söz konusu maddenin devamında; 

“bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak 

                                                 
231  Zehra Taşözü, “Vergi Usul Kanununa Göre Tebligat”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Mart 2012, 

Sayı 87, s.99. 
232  İsmail Ercan, Medeni Usul Hukuku, İstanbul, XII Levha Yayınları, Sekizinci Baskı, Kasım 2012, 

s.126. 
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bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağının imzalanması istenir. İmzadan 

kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir 

örneği kişiye verilir.” şeklinde ifade edilmektedir. 

Tebligat Kanunu’nun 16. maddesinde; “kendisine tebliğ yapılacak şahıs 

adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya 

hizmetçilerden birine yapılır.” 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 94. maddesinde 

ise: “Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah 

adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine 

yapılır. (Mutahatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görüşüne 

nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması 

gerekir.)” şeklinde ayrı bir düzenleme mevcuttur. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26. maddesinin son fıkrasında ise, “tüzel 

kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ 

edilir” şeklinde ifade edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 94. 

maddesinde; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki hükmün aksine tüzel kişi ifadesi 

ile neyin kastedilmek istendiği açıklanmıştır. Buna göre; “tüzel kişiye yapılacak 

tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, .........tüzel kişilerin 

mütaaddit müdür veya temsilcisi varsa bunlardan birine tebliğ yapılması kafidir.” 

Aynı şekilde, Tebligat Kanunu’nun 12. ve 13. maddelerindeki hükümlere bakmak 

gerekir. Buna göre; “Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar 

birden ziyade ise, yalnız birine yapılır. Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan 

ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir.”  Görüldüğü üzere burada 

tüzel kişi adına tebliğ yapılacak olan kişi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki 

düzenlemenin aksine sadece ticari mümessil olarak görülmektedir. Artık vergi 
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kabahatleri bakımından tüzel kişi adına tebliğ sadece yetkili/ticari mümessile 

yapılacaktır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 94. maddesinin son fıkrasında tüzel kişi 

adına tebliğ yapılacak kişinin bulunmaması durumunda tebliğin kime yapılacağına da 

yer verilmiştir. Buna göre; “tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin 

bulunmaması halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur 

ya da müstahdemlerinden birine yapılır. (Mutahatap yerine bu şekilde kendisine 

tebliğ yapılacak kimsenin görüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir 

surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir.)” 

Tebligat Kanunu’nun 13. maddesine göre ise; “hükmi şahıslar namına 

kendilerine tebliğ yapılacak kimseler herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde 

işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları 

takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.” 

 Tebligat Kanunu’nda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenlemeden 

farklı olarak tüzel kişi adına tebliğ yapılacak kişinin tebliği almaması durumuna yer 

ve zaman sınırlaması  (işyeri ve mutad iş saati) getirilmiştir. Ayrıca, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nda gerek gerçek kişilerde, gerekse tüzel kişilerde, tebligatı alacak 

kişinin görünüşüne ilişkin düzenleme Tebligat Kanunu ile paraleldir. Başka bir 

deyişle, Tebligat Kanunu’nun 22. maddesine göre de, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda mutahatab yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görüşüne nazaran 

18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması 

gerekmektedir. 
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Tebligat Kanunu’nun 27. ve 34. maddeleri arasında ilanen tebligat 

hükümlerine yer verilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ise ilan yoluyla 

tebliğ usulleri Kanun’un 102. ve 107. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Söz konusu 

düzenlemeler birbirinden oldukça farklılık göstermektedir. 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 103. maddesinde233 ‘ilanen tebligatın’ hangi hallerde yapılacağı 

belirtilmiştir. Tebligat Kanunu’nun 28. maddesinde234  de aynı konuda düzenleme 

mevcuttur. Tebligat Kanunu’nda ilanen tebligat yapılacaklar ‘adresi meçhul olanlar’ 

olarak belirlenmiş ve aynı madde de adresin meçhul olmasından, kanun maddeleri 

uyarınca kendisine tebligat yapılamayanlar ve ikametgahı, meskeni veya işyeri de 

bulunamayanlar olarak sınırlandırılmıştır. Oysa, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

ilgili hükmünde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemeden farklı olarak 

‘muhatabın adresinin hiç bilinememesi’ dışında üç ayrı halde de tebliğin ilan yoluyla 

yapılacağı belirtilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 104. maddesinde235’ 

                                                 
233   Madde 103: “Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır. 

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri 
gelirse; 
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa; 

  4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa.” 
234  Madde 28: “Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. 

Yukarıdaki maddeler mucibinde tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya işyeri de 
bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ 
memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir. (Değişik 
2. cümle:4829-19.3.2003/m.9) Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmi 
veya hususi müesssese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve 
tespit ettirir.” 
Yabancı memleketterde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren ahvalde tebliği çıkaran 
merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin malum 
adresine ayrıca iadeli taahütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.” 

235  Madde 104: “İlan aşağıdaki şekilde yapılır: 
1.İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı 
bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, birmilyar liradan 
(1.700 TL) az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan 
yapılmaz ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul 
edilir.  
2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir. 
3.İlan ile yapılan tebliğin konusu birmilyar ila yüzmilyar lira arasındaki (1.700 – 170.000 TL) 
vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin 
belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. Tutarın yüzmilyar lirayı 
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ilanın şeklinden bahsedilmekte vergi borcunun ve vergi cezasının miktarına göre 

ilanın şekli değişiklik göstermektedir. Oysa, Tebligat Kanunu’nun 29. 

maddesindeki236  düzenlemede böyle bir ayrıma gidilmeden genel olarak ilanın 

şeklinin nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 105. 

maddesinde237 ve Tebligat Kanunu’nun 30. maddelerinde238  ilanın muhteviyatı 

hakkında düzenleme yapılmıştır. Söz konusu madde hükümlerine bakıldığı takdirde 

iki hükümde düzenlemenin birbirinden oldukça farklı olduğu görülecektir. 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu’nda son olarak konuya ilişkin 106. maddede239  ilanın neticesi 

üzerinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu madde hükmüne ilişkin bir düzenleme 

Tebligat Kanunu’nda yer almamaktadır ve vergi kabahatleri bakımından bu madde 

hükmü uygulanmaya devam edecektir.  

                                                                                                                                          
(170.000 TL) aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde 
ayrıca yapılır. 
Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca 
posta ile gönderilir.” 

236  Madde 29: “İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep beyaniyle vereceği karar 
üzerine aşağıdaki şekilde yapılır. 
1. İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa (*) tebliği çıkaran 
merciin bulunduğu yerde intişar eden birer (Değişik ibare: 11/01/2011-6099 S.K./8.mad.) 
gazetede ve ayrıca elektronik ortamda yapılır. (**) 
2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir 
yerine de asılır. 
(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/9 md.) Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına karar 
verebilir. İki ilan arasındaki müddet bir haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı 
memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.” 

237  Madde 105: “İlanlarda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilmek suretiyle adları (Tüzel 
kişilerde unvanları) yazılı muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur: 
1. İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat 
etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; 
2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı.” 

238  Madde 30: “İlanda, alakalıların ad ve soyadları, işleri, ikametgah veya mesken yahut iş yerleri, 
tebliğ olunacak evrak muhteviyatının hulasası, tebliğin anlaşılabilecek şekilde mevzuu, sebebi, 
ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti tazammun ediyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve 
saatte hazır bulunulacağı yazılmak lazımdır.” 

239  Madde 106: “İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere, yerinde, adres bildirenlere ise 
posta ile tebliğ yapılır. 
Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 100 üncü madde hükmü cari olur.  İlan tarihinden 
başlıyarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir 
ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.” 
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Tebligat Kanunu’nun 31. maddesinde240  “ilanen tebligatın tebliğ tarihi” 

hakkında düzenleme ile vergi kabahatleri bakımında yeni bir düzenlemeye yer 

verilmiş olmaktadır, Tebligat Kanunu’nun 32. maddesinde241 usulüne aykırı tebliğ 

hükmü yer alırken; aynı konuda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 108. 

maddesinde242 hatalı tebligata ilişkin hükümlere yer verilmektedir. Tebligat 

Kanunu’nda tebligatta ne şekilde hata yapılırsa yapılsın muhatab tebligattan haberi 

olduğu takdirde hatalı tebligat geçerli kabul edilecektir ancak 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’ndaki düzenlemede ise, tebligatta yapılan belli başlı hataların tebligatı 

hükümsüz kılacağından bahsedilmektedir. Tebligat Kanunu’nun 33. maddesinde243 

ise “resmi ve adli tatil günlerinde tebligat” hakkında düzenlemeler yer almaktadır. 

Benzer düzenlemeye 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 18. maddesinde244 sürelerin 

hesaplanması başlığı altında yer verilmektedir.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun atıfta bulunduğu Tebligat Kanunu 2. 

maddesinde245 de “Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılmasına” yer verilmektedir.  

Kanun maddesinde de ifade edildiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda memur 

                                                 
240   Madde 31: “İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. 

İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 
15 günü geçemez.” 

241  Madde 32: “Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber 
sayılır. 
Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.” 

242  Madde 108: “Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki 
kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin 
nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması veyahut 
bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz 
kılar.” 

243  Madde 33: “Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir.” 
244  Madde 18: “.....Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile 

rastlarsa tatili takib eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.” 
245  Madde 2: “Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde 

veya aynı yerde bulunan şahıslara daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde 
bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle 
zabıta vasıtasıyla yaptırılır.” 
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vasıtasıyla tebliğe ilişkin özel düzenleme yer almaktadır (VUK m.107) ve bu nedenle 

söz konusu düzenlemeye göre tebligat uygulanmaya devam edilecektir. 
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SONUÇ 

Kabahatlerin suç olmaktan çıkarılarak ceza hukuku karşısında özerk bir alan 

olarak varlığını sürdürmesi gittikçe yaygınlaşan ve pozitif hukukta etki doğuran bir 

eğilimdir. Bu eğilimin bir sonucu olarak Türkiye’de de 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun yürürlüğe girmiştir ve kabahatler ile suçlar arasındaki ayrım 

derinleştirilmiştir.  

Gelinen nokta itibarıyla yasa koyucunun ceza siyasetiyle şekillenen bir 

tercihin sonucu olan kabahat-suç ayrımı, önemli hukuki sonuçları olduğu göz ardı 

edilemez. Bir başka söyleyişle, pozitif hukuk bakımından önem arz eden bir fiilin 

kabahat veya suç olarak nitelendirilmesinden öte; bu ayrımın yapılmasının 

sonuçlarıdır. Bu bağlamda, bir fiilin kabahat veya suç olarak belirlenmiş olmasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndan kaynaklı belli başlı farklılıkları, cezaları 

uygulayacak makamlar, yasallık ilkesinin görünümü, kıyas yasağının uygulanış şekli, 

ne bis in dem kuralı, belirlilik ilkesi ve geriye yürümezlik ilkesi dikkate alınarak 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma konumuz açısından asıl önem arz eden, kabahatleri suçlardan ayırma 

eğiliminin bir sonucu olarak ortaya çıkan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesiyle tüm kabahatler için geçerli olacak genel hükümlerin getirilmiş 

olmasıdır. Kanun’un 3. maddesinde de “Genel Kanun Niteliği” başlıklı düzenleme 

ile bu açıkça ortaya koyulmaktadır. Bu düzenlemeyle 5326 sayılı Kanun’un yürülüğe 

girmesiyle, mali nitelikli vergi suçu olarak adlandırılan vergi ziyaı ve usulsüzlülük 

birer “kabahat” olarak nitelendirilecektir. Bu bakımdan, 5326 sayılı Kabahatler 
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Kanunu hükümlerinin vergi kabahatlerine etkisi üzerinde değerlendirme yapılması 

gerekmektedir. 

Kabahatler Kanunu’nun genel hükümlerinin, vergi kabahatleri üzerinde 

doğrudan ve etkili sonuçlar doğurmasından ilk planda yasa koyucu da rahatsız 

olmuştur. Bu etkiyi ortadan kaldırmak maksadıyla yapılan yasal değişikliğin ise tam 

anlamıyla bir norm koyma başarısızlığı olduğu söylenebilecektir. Zira anılan yasa 

değişikliği sonucunda sadece vergi kabahatlerine ilişkin kanun yolu hükümleri 

dışarıda bırakılmış; vergi mahkemelerinin görev alanı korunmaya devam etmiştir. 

Buna karşın, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun kanun yolu dışındaki genel 

hükümleri, vergi kabahatleri için de geçerlidir. Dolayısıyla tıpkı gümrük vergi 

kabahatlerinde olduğu gibi, usulsüzlük ve vergi ziyaı kabahatlerinde Kabahatler 

Kanunu’nun genel hükümleri bire bir geçerli olacaktır. Ancak bu durum 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerinin tamamen göz ardı edilmesi sonucunu doğurmaz. 

Zira 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri önceki tarihli, özel kanun olarak 

varlığını koruyacaktır. Bu bağlamda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri, 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu ile çatışmadığı ölçüde uygulanmaya devam edecektir. 

Dahası Kabahatler Kanunu’na 213 sayılı Vergi Usul Kanunu karşısında uygulama 

önceliği tanıyan 3. maddenin yürürlük tarihinden sonraki VUK (veya konuya ilişkin 

düzenlemelerin yer aldığı diğer kanunlardaki) değişiklikleri sonraki tarihli norm 

olmaları nedeniyle uygulama önceliğine sahip olacaktır.        

Kabahatler Kanunu’nun vergi kabahatlerine etkisi bakımından ilk ele 

alınması gereken husus yasallık ilkesi olmuştur. Buna göre, artık hangi fiillerin vergi 

kabahati oluşturacağı kanunla açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunda vergi 

kabahatlerinin kapsam ve koşullarının oluşturan çerçeve hüküm düzenlenebilecek ve 
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hükmün içeriği idare tarafından genel ve düzenleyici işlemler yoluyla da 

doldurulabilecektir. Ancak vergi kabahati karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve 

miktarı kanunla belirlenecektir.  

Vergi kabahatlerinde zaman ve yer bakımından uygulamaya ilişkin ise, Türk 

Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınacaktır. Vergi kabahatlerinin işlendiği zaman 

olarak failin icrai veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği an dikkate alınmakla birlikte 

neticenin gerçekleştiği zaman önem arz etmemektedir.  

Vergi kabahatleri bakımından temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin, işlemiş 

olduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idari yaptırımlar 

uygulanabilecektir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken temsil edilenin onbeş 

yaşını doldurmamış olması ve akıl hastası olmamasıdır. Çünkü 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu bakımından on beş yaşını doldurmamış çoçukların ve akıl 

hastalarının kabahatten dolayı sorumlulukları söz konusu değildir. 5326 sayılı, 

Kabahatler Kanunu’ndaki söz konusu düzenleme ile artık, vergi kabahatlerinin 

oluşmasına sebep olan kişi ile birlikte tüzel kişi de sorumlu tutulabilecektir ve bu 

ikisi arasındaki sorumluluk müteselsil nitelikte değildir. Başka bir bahisle, idare aynı 

fiil neticesinde oluşan vergi kabahatinde hem temsilci hem de tüzel kişiye yaptırım 

uygulayabilecektir. Söz konusu hükümleri uygulanabilmesi için organ veya 

temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli 

olması da gerekmemektedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kabahatler 

hem kasten hem de taksirle işlenebilecektir. 

Hata hallerine ilişkin düzenlemeye bakıldığında, Türk Ceza Kanunu’ndaki 

hata hükümlerini kasten işlenen vergi kabahatleri açısından uygulama alanı 

bulabilecektir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu birçok konuda Türk Ceza Kanunu’na 
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atıf yapmakla birlikte hukuka uygunluk nedenleri ve kusurluluğu ortadan kaldıran 

hallerde uygulanacak hükümlerde de Türk Ceza Kanunu hükümlerine yollama 

yapmıştır. Bu kapsamda vergi kabahatlerinde hukuka uygunluk nedenleri ve 

kusurluluğu ortadan kaldıran hallerde Türk Ceza Kanunu hükümlerine bakılması 

gerekmektedir. 

5326 sayılı Kanun ile vergi kabahatleri için daha önce düzenleme alanı 

olmayan “suça teşebbüs”  konusunda hüküm getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeye 

göre vergi kabahatine teşebbüs cezalandırılamayacaktır. Vergi kabahatlerinde iştirak 

ve içtima hükümlerine bakıldığında ise, yeni düzenleme ile vergi kabahatine iştirak 

edenlerin hepsi fail olarak adlandırılacaktır. İçtima hükümlerine bakıldığında, 

kanunda bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi, aynı kabahatin birden fazla 

işlemesi ve bir fiilin hem suç hem de kabahat olarak tanımlanması durumlarına 

ilişkin ayrı düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre, bir fiil ile birden fazla vergi 

kabahati işlenmesi halinde, bu kabahatlere ilişkin sadece idari para cezası 

öngörülmüş ise kişiye en ağır idari para cezası verilecektir. Ancak idari para cezası 

dışında başka yaptırımlar mevcut ise, bu yaptırımların hepsinin uygulanması 

gerekmektedir. Aynı vergi kabahatinin birden fazla işlenmesi halinde, her bir 

kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilecektir. 

Bir fiil hem vergi suçu hem de vergi kabahati olarak tanımlanmış ise, sadece 

vergi suçunun yaptırımı uygulanacaktır. Ancak vergi suçundan dolayı yaptırım 

uygulanmadığı takdirde, vergi kabahati yaptırımı uygulanabilecektir. 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu ile artık daha önce uygulama alanı olmayan “Cumhuriyet 

Başsavcıları ve Mahkemelerin” de vergi kabahati cezasına hükmedebileceği 

düzenlenmiştir. 
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Vergi kabahati cezalarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerde, “kişinin 

ekonomik durumunun müsait olmaması” durumuna ilişkin ayrı bir ödeme şekli 

getirilmiştir. Buna göre, kişinin ekonomik durumu müsait olmaması halinde, vergi 

kabahati dolayısıyla verilen para cezasının, ilk taksidini peşin ödenmesi koşuluyla, 

bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilecektir. Taksitlerin 

zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının 

tamamı tahsil edilecektir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin 6. 

fıkrasındaki düzenleme ile vergi kabahatleri cezalarına uygulanacak indirimler 

bakımından VUK 376. maddesindeki hükümler birbirinden farklı olmakla beraber, 

birbirlerinin alternatifi durumundadır. Şöyle ki,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

376. maddesinde öngörülen “cezada indirimden” kişinin yararlanabilmesi için kanun 

yoluna başvurulmamış olması gerekmektedir. Oysa, kişi 5326 sayılı Kanun’un ilgili 

hükmünde yer verilen “cezada indirim” yararlandığı takdirde bile kanun yoluna 

başvurabilecektir. Bu açıdan kişi ya kanun yoluna başvurma hakkından vazgeçerek 

VUK 376. maddesine ya da kanun yoluna başvurma hakkına halel getirmeyerek 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinden yararlanabilecektir.  

Vergi kabahatleri bakımından “soruşturma zamanaşımı” ve “yerine getirme 

zamanaşımı”na ilişkin hükümlere bakıldığında, nispi idari para cezasında soruştuma 

zamanaşımı süresi 8 yıl olarak öngörülmüştür. Diğer vergi kabahatleri için 

soruşturma zamanaşımı süreleri ise cezaların miktarına göre belirlenmektedir. 

Soruşturma zamanaşımının ilişkin süreler ise kabahate ilişkin tanımdaki fiilin 

işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacaktır. Ayrıca vergi 

kabahatini oluşturan fiil aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava 

zamanaşımı hükümleri dikkate alınacaktır. Vergi kabahatlerinde yerine getirme 
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zamanaşımı süresi cezaların miktarına göre belirlenmektedir ve zamanaşımı süresi, 

kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından 

itibaren işlemeye başlayacaktır. 

Vergi kabahatlerine ilişkin ceza ihbarnamesinin içinde bulunan tutanakta 

nelerin yazılması gerektiği 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile getirilen yeniliklerden 

biridir. Vergi kabahatlerinin tebliğinde ise öncelikle Tebligat Kanunu hükümlerine, 

bu Kanunla çelişmediği ölçüde de VUK hükümlerine bakılması gerekmektedir.  
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ÖZET 

Çalışmanın amacı Kabahatler Kanunu karşısında mali yaptırım gerektiren 

vergi suçlarınını incelemektir. Çalışma giriş ve sonuç bölümleri dışında iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimi ve 

Kabahatler Kanunu üzerinde durularak çalışmanın ikinci bölümüne zemin 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünü, vergi kabahatleri ve 

Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemelerin vergi kabahatlerine etkisi oluşturmaktadır. 

Sonuç bölümünde ise, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 

birlikte tüm kabahatler için uygulama alanına sahip genel hükümlerin getirildiği ve 

dolayısıyla, söz konusu Kanun’un genel hükümlerinin birer vergi kabahati olan vergi 

ziyaı ve usulsüzlük kabahatleri bakımından da geçerlilik taşıyacağı ifade edilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this the study is examine fiscal sanctions in view of Misdemeanor 

Law. Study consists of two parts apart from introduction and conclusion. In the first 

part of the study, the intention is to decriminalize the misdemeanors and examination 

of the Misdemeanor Law are emphasized to create a basis for the second part of the 

study.  The second part of study comprises the impact of the legal arrangements of 

Tax Misdemeanor and Misdemeanor Law on the tax misdemeanors. In the 

conclusion part, it is expressed that blanket clauses which has scope of application 

came into effect for all misdemeanors and so forth stated that blanket clauses of the 

Law shall be effective on the loss and irregularity misdemeanors after the entry of 

the no. 5326 of Misdemeanor Law into force. 
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